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رؤى معاصرة:

 دوري���ة اس���تراتيجية تهت���م بتقدي���م رؤى استش���رافية وفكري���ة لصن���اع الق���رار 
»رؤى  اهتم���ام  يترك���ز  اإلس���امي.   العال���م  ف���ي  والمثقفي���ن  والمفكري���ن 
الت���ي  والسياس���ية  واالس���تراتيجية  الفكري���ة  التحدي���ات  عل���ى  معاص���رة« 
تواج���ه األم���ة اإلس���امية س���واء عل���ى المس���توى الداخل���ي، أو ف���ي عاقات 
األم���ة م���ع الدول والش���عوب غير المس���لمة، أو على مس���توى ال���رؤى الفكرية 

والحضارية الخاصة بمستقبل العالم اإلسامي. 
مجاالت االهتمام:

 تهت���م »رؤى معاص���رة« بخدم���ة صان���ع الق���رار ف���ي العال���م العرب���ي واإلس���امي من 

خال الجوانب التالية:

•  تقدي���م دراس���ات تحليلي���ة لقضاي���ا واقعي���ة ملح���ة تش���غل اهتم���ام صان���ع 
القرار  في العالم العربي واإلسامي.

الفك���ر  مج���االت  ف���ي  معاص���رة  لمش���كات  عملي���ة  حل���ول  ع���رض   •

واالستراتيجية والسياسة.
• تعريف بقضايا أو مشكات جديدة على ساحة العمل اإلسامي.

•  ط���رح رؤى جدي���دة متمي���زة وعملي���ة حول بع���ض المش���كات والقضايا. 
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ملخص الدراسة

ل���و أحضرنا خريطًة للعالم اإلس���امي )أي لدول وتجمعات المس���لمين في كل 
دنا عليها المناطق الغنية  م���كان بالعالم(، ثم أحضرنا خريطًة أخرى للعالم، وحدَّ
بالنف���ط والغاز، وطابقنا الخريطتين على بعضهما البعض، فس���نجد تطابًقا غريًبا 
وقويًّا بين االثنتين، وأن اهلل س���بحانه وتعالى قد منح المسلمين -حتى ولو كانوا 

أقليًة في دولٍة ما – ثروات بترولية ضخمة في أرضهم!
ولذلك عندما استخدم العرب المسلمون النفط كساح في عام 1973م، أوجع 
هذا الس���اح القوى االستعمارية الغربية، ما جعلهم يس���عون للسيطرة على هذا 

الساح الحًقا بأساليب مختلفة لمنع تكرار استعماله.
مع هذا فقد ش���اءت األقدار أن يتحول النفط لس���لعة اس���تراتيجية مؤثرة؛ ترهق 
ال���دول الصناعي���ة الغربية، ولم يفلح���وا في إضعاف أث���ره، وزادت أهميته أكثر 
وأهمية امتاك المس���لمين له عندما ارتفعت أس���عاره لتص���ل إلى 100 ثم 150 
دوالًرا، وتقت���رب م���ن 200 دوالر للبرمي���ل الواحد، ما فتح الب���اب أمام تملك 
العرب والمس���لمين )أس���لحة( جديدة من وراء هذا النفط وعوائده المتصاعدة، 
وليس س���اًحا واحًدا كما حدث عام 1973م تصل لحد التحكم في المش���اريع 

الغربية !
يهتم البحث برصد هذه )األسلحة( التي في أيدي المسلمين، وهي آليات جديدة 
لساح النفط القديم، والتي لم يستعملوها؛ بغرض لفت أنظار »أولي األمر« لها، 
وتعظيم ما بأيديهم من وسائل ضغط وأسلحة سياسية لحماية مصالح المسلمين، 
فضًا عن رصد تجارب فعلية لبيان أهمية س���اح أموال النفط ، وتناول ما يقوله 

الغرب عن هذه األسلحة التي ال نعلم عنها شيًئا وهي في أيدينا.



بسم اهلل الرحمن الرحيم
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مقدمة:

مع اتس���اع الصراعات في العالم اإلسامي، وتنامي موجة الصدام مع الغرب، بدأت تبرز ضرورة 
وأهمية أن يبحث العرب والمس���لمون عن أس���لحة جدي���دة يوازنون الضغوط الدولي���ة عليهم بها، 
ويتصدون عن طريقها لحمات الضغط والترهيب وسياس���ات الغزوات العس���كرية المس���لحة لنهب 

ثروات المسلمين.
وألن النف���ط هو أغلى ه���ذه الموارد التي يعوم عليه���ا باطن أراضي المس���لمين، وباتت له أهمية 
سياس���ية واس���تراتيجية كبرى في عالم اليوم -خصوًصا مع ارتفاع أس���عاره ألرقام فلكية طرقت باب 
ال����100 دوالر، وتضاعفت أربع مرات في ربع قرن– فقد فتح هذا التطور الباب للحديث عن كيفية 
استخدام هذا النفط كساح في المستقبل، ليس بمعنى »الحظر« أو »تخفيض اإلنتاج« إلرباك الخطط 
الصناعية الغربية، ورفع األس���عار، وكبح جم���اح االنحياز الغربي للدولة الصهيونية، كما حدث في 
عام 1973م، ولكن بمعاني وآليات أخرى جديدة، مثل االس���تغال الحسن لعوائد وفوائض النفط 
الضخم���ة الناتجة عن زيادة األس���عار، وتصنيع النفط، وتنويع مصادر اس���تثمار األموال النفطية في 

الخارج، واستخدام االستثمارات للدفاع عن األقليات المسلمة في الخارج وهكذا.
فطالما تغيَّر الزمن، ونجح أعداء األمة في تشكيل جملة عقبات وقيود لحصار وإجهاض استخدام 
النفط كس���اح مباش���ر عبر حظره، كما حدث عام 1973م، وطالما تغيرت الظروف الدولية بحيث 
ل ضرًرا للدول المنتجة للنفط، وبعدما تغيرت موازين  بات هذا الحظر -في حالة تكراره- ربما يشكِّ
القوى في العالم -خصوًصا المنطقة العربية واإلسامية- بحيث أصبح النفط في مرمى أعداء األمة، 
وتحت س���يطرتهم في ظل انتش���ار القوات األمريكية في الخليج، فقد أصب���ح من الضروري البحث 
 عن أفكار جديدة متطورة الس���تخدام نفط المس���لمين كساح وأداة ضغط سياس���ية أو اقتصادية في 

عالم اليوم.
وألن هناك بالفعل وس���ائل وطرًقا مختلفة موجودة أو يمكن اتباعها لتفعيل هذا الس���اح، ولكنها 
غير ُمَفعَّلة أو غير ظاهرة، فإن هذا البحث يركز على استش���راف آليات جديدة وأفكار الستعمال نفط 
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رؤى معاصرة

العرب والمس���لمين كساح س���لمي ال حربي؛ بحيث يجري استش���راف آليات »جديدة« لنفس هذا 
الساح »القديم«.

أيًضا يناقش البحث األعراَض الجانبية الس���تخدام النفط كس���اح مهم مثل: ماذا سيحدث لنا لو 
اس���تخدمنا النفط كس���اح بالطريقة الحديثة الس���ابقة )بخاف الحظر(.. هل أمريكا قادرة على تغيير 
األنظم���ة مثًا، كم���ا فعلت في العراق أو تهدد بالفعل في دول أخرى؟ أم س���تتدخل دول أخرى لها 

مصالح كبيرة مضادة لمصالح أمريكا، مثلما تفعل الصين في حالتي إيران والسودان؟!
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فهرس البحث

مقدمة: عن دور النفط كسالح للمسلمين

الفصل األول: الدور السياسي للنفط 

1- ثروة المسلمين من النفط )معلومات وإحصاءات(.
2- قوة النفط السياسية.. وهم أم حقيقة؟

3- أضرار استخدام ساح حظر النفط مرة أخرى.
ل عقبة؟ 4- المخزون النفطي األمريكي االستراتيجي.. هل يشكِّ

5- دور النفط اإلفريقي مستقبًا كمحور للصراع الدولي. 
   6- أمن الطاقة عنصر صراع دولي جديد.

الفصل الثاني: آليات وأفكار متطورة الستخدام النفط كسالح :

 أواًل: أبرز أسلحة النفط الحالية:

1- الفوائض والعوائد النفطية. 
2- النفط كساح لحماية األقليات المسلمة. 

3- المسلمون وساح الغذاء.
4- النفط يقلب نمط الحياة الغربية. 

ثانًيا: آليات جديدة الستخدام النفط كسالح :

1- صناديق الثروة السيادية العربية تتحكم في السياسة األمريكية.
2- تصنيع النفط والصناعات التحويلية .

3- نماذج ناجحة لتصنيع النفط واستثماره. 



  8

رؤى معاصرة

الفصل الثالث : سلبيات أسلحة النفط الجديدة :
1- رد الفعل الغربي بالغزو أو احتال آبار النفط.

2- تصنيع الوقود من الغذاء ردًّا على ارتفاع أسعار النفط.
3- الرد إلكترونيًّا بقطع وصات اإلنترنت، وحجب تكنولوجيا المعلومات.
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الفصل األول

النفط كسالح في يد العالم اإلسالمي

مع اتس���اع الصراعات في العالم اإلسامي، وتنامي موجة الصدام مع الغرب، بدأت تبرز ضرورة 
وأهمية أن يبحث العرب والمس���لمون عن أس���لحة جدي���دة يوازنون بها الضغ���وط الدولية عليهم، 
ويتصدون بها لحمات الضغط والترهيب وسياس���ات الغزوات العس���كرية المس���لحة لنهب ثروات 

المسلمين.
وألن النف���ط هو أغلى ه���ذه الموارد التي يعوم عليه���ا باطن أراضي المس���لمين، وباتت له أهمية 
سياس���ية واس���تراتيجية كبرى في عالم اليوم -خصوًصا مع ارتفاع أس���عاره ألرقام فلكية طرقت باب 
ال����100 دوالر، وتضاعفت أربع مرات في ربع قرن– فقد فتح هذا التطور الباَب للحديث عن كيفية 
اس���تخدام هذا النفط كساح في المس���تقبل، ليس فقط بمعنى »الحظر« أو »تخفيض اإلنتاج« إلرباك 
الخطط الصناعية الغربية، ورفع األسعار وكبح جماح االنحياز الغربي للدولة الصهيونية، كما حدث 
في عام 1973م، ولكن بمعاني أخرى جديدة؛ تتضمن: االس���تغال الحسن لعوائد وفوائض النفط 
الضخمة الناتجة عن زيادة األس���عار، وتنمية الدول العربي���ة لتصبح قًوى منتجة كبيرة، ووضعها في 
ّية للغرب في صراعات المس���تقبل والسياس���ة الدولية، فضًا عن استغال عوائد زكاة هذا  موقع النِّدِّ

النفط في التغلب على ظاهرة الفقر في العديد من الدول اإلسامية وغيرها.
وألهمية هذا الجانب يدور هذا البحث حول ُس���ُبل البحث عن وس���ائل أو ط���رق وأفكار متطورة 

لكيفية استخدام النفط كساح وقت السلم والحرب.

أواًل: ثروة المسلمين من النفط )معلومات وإحصاءات(

وفًق���ا إلحصاءات عالمية، تمتلك الدول العربي���ة المنتجة للبترول 643.1 مليار برميل من البترول 
الخام بنس���بة 62.1% من االحتياطي العالمي، وتنتج نحو 21 مليون برميل يوميًّا، بنس���بة 31.5% من 

ر نحو 17.5 مليون برميل من هذا اإلنتاج يوميًّا. اإلنتاج العالمي، وتصدِّ
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رؤى معاصرة

وإذا أضفن���ا إي���ران إل���ى ال���دول العربي���ة، ف���إن االحتياط���ي النفط���ي يرتف���ع إل���ى 733.1 مليار 
برمي���ل، بم���ا ي���وازي 70.8% م���ن االحتياط���ي العالم���ي، ويص���ل اإلنت���اج إل���ى 24.6 ملي���ون 
 برمي���ل يوميًّ���ا بنس���بة 36.7% م���ن اإلنت���اج العالم���ي، ويرتف���ع التصدي���ر إل���ى نح���و 20 ملي���ون 

برميل يوميًّا. 
وهناك دول إس���امية أخرى تمتل���ك احتياطيات نفطية متوس���طة، مثل: نيجيريا، وإندونيس���يا، 
وماليزيا، ودول وس���ط آس���يا المحيطة ببحر قزوين، إضافة إلى البت���رول اإلفريقي المنَتج من بعض 
الدول اإلسامية )السودان – غينيا( الذي بدأ يلعب دوًرا في الساحة العالمية، والذي تؤكد التوقعات 
الرس���مية األمريكية أن الواليات المتحدة ستعتمد على حوالي 20% من احتياجاتها النفطية منه خال 
العقد المقبل، ويتوقع »مجلس المعلومات القومي األمريكي« أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% بحلول 

عام 2015م.
بل إن اإلحصاءات الصادرة من اإلدارة األمريكية لش���ئون النفط والطاقة تؤكد عمل كافة الترتيبات 
لرفع نسبة االستيراد األمريكي من النفط اإلفريقي إلى 50% من مجموع النفط المستورد بحلول العام 

2015م!  
لت وارداتها  وف���ي المقابل تمثل الوالي���ات المتحدة أكبر مس���تورد للنفط في العالم؛ حيث ش���كَّ
-حس���ب البيانات األمريكية- عن النصف األول من عام 2001م نحو 63.2% من إجمالي الواردات 
الدولية من النفط، وتس���تورد وحده���ا يوميًّا نحو 12 مليون برميل يوميًّ���ا، منها 3 مايين برميل من 

الدول العربية، وعلى رأسها السعودية التي تستورد منها 1.8 مليون برميل يوميًّا. 
وهن���اك تقديرات حديثة )عام 2008م( تؤكد أن الواليات المتحدة لديها 21 مليار برميل احتياطي 
نفطي، وهي تحتاج إلى 17 مليون برميل يوميًّا في حين يبلغ إنتاجها سبعة مايين برميل يوميًّا، مما 
���ر حالة  يعني أنها مع حلول عام 2020م ستس���تورد 66% من احتياجاتها النفطية من البترول، وهو ما يفسِّ

اللهفة واالحتياج لبترول الشرق األوسط، وخاصة بترول العراق.  
 ويتوق����ع أن إنت����اج العال����م م����ن النفط ف����ي ع����ام 2020م س����يبلغ 92 مليون برمي����ل يوميًّ����ا، بينما
وج����ود  يعن����ي  مم����ا  برمي����ل،  ملي����ون   111 الحي����ن  ذل����ك  ف����ي  الطاق����ة  متطلب����ات  س����تبلغ   
الت���ي  اآلس���يوي  العم���اق  الصي���ن  أن  كم���ا  برمي���ل،  ملي���ون   19 نح���و  تبل���غ   فج���وة 
تستهلك حالًيا حوالي سبعة مايين برميل في اليوم، تستورد منها بين 3.5  إلى 4 مايين برميل،كل 
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ما سبق يدل على أن الطلب على البترول العربي سيزيد مستقبًا )1(.  
ووفًقا آلخ���ر إصدارات »التقرير االقتص���ادي العربي الموحد« )2( -الصادر ع���ن كل من: األمانة 
العامة لجامعة الدول العربي���ة، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، وصندوق النقد 
رة للبترول )األوبك( عام 2006م- يمثِّل االحتياطي العربي  العرب���ي، ومنظمة األقطار العربية الُمَصدِّ
من النفط 59% من اإلجمالي العالمي؛ حيث ارتفعت االحتياطيات النفطية المؤكدة في الدول العربية 

بنسبة 0.9% لتبلغ 667.3 مليار برميل.
لت احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية ما نسبته 29.4% من اإلجمالي العالمي.  كما شكَّ

ووفًق���ا ألرق���ام التقري���ر االقتص���ادي األخي���ر الص���ادر ع���ام 2006م، فق���د س���اهمت ال���دول 
العربي���ة بنس���بة 31.7% م���ن إجمال���ي إنت���اج العال���م م���ن النف���ط؛ حي���ث بل���غ إنتاجه���ا حوال���ي 22.8 مليون 
ل حوال���ي 11.4% من   برمي���ل، كم���ا بلغ إنتاجها م���ن الغاز المس���وق نحو 320 ملي���ار متر مكعب، أي ما يش���كِّ

اإلجمالي العالمي.
ومن منظور مس���تقبلي، ف���إن من المتوقع أن ترتفع اإلمدادات العالمي���ة من النفط من 84.3 مليون 
ر بنحو %2.7،  برميل عام 2005م إلى 96.5 مليون برميل عام 2010م، أي بمعدل زيادة سنوية ُيَقدَّ
وس���وف تس���اهم الدول العربية األعضاء في أوبك بتوفير حوالي 28.3 ملي���ون برميل عام 2010م، 
لترتف���ع حصتها من إجمال���ي اإلمدادات العالمية إلى 29.3% ع���ام 2010م، أي حوالي ثلث اإلنتاج 

العالمي.
هذا مع األخذ في االعتبار أن نس���بة إنتاج الخليج العربي من النفط بالنسبة لإلنتاج العالمي تختلف 
من وقت إلى آخر، ففي عام 1975م كان الخليج ينتج 40% من اإلنتاج العالمي الذي كان يقدر وقتها 
ر  ب�77  ب�52 مليون برميل يوميًّا، وهو ما تراجع الحًقا إلى 30% أو أقل حالًيا من اإلنتاج العالمي المقدَّ

مليون برميل يوميًّا. 
كما أن نحو إحدى عش���رة دولة من الدول العربي���ة فقط منتجة للنفط، أي أن نحو 50% من الدول 

مها معرض القاهرة الدولي للكتاب  )1( األرقام على لسان اخلبري العسكري أمحد عبد احلليم، واخلبري املالي جمدي صبحي يف ندوة نظَّ
7 فرباير 2008م، حتت عنوان: »قضايا املياه والطاقة يف الشرق األوسط، موقع البرتول من معادالت الصراع والتعاون يف الشرق 

األوسط«.

http://www.amf.org.ae/amf/website/pages/page.aspx?Type=8&ID=549 :2( انظر نص التقرير(
&forceLanguage=ar
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العربية ال تنتج النفط، أو تنتج كميات ضئيلة ال تكفي لاستهاك الذاتي، أو تقوم على استيراده من 
الخارج، وعلى رأس هذه الدول: المغرب، تونس، سوريا، موريتانيا.

ويتضح من هذه األرقام واإلحصاءات الس���ابقة أن مس���تقبل العالم سوف يستمر في االعتماد على 
النفط والغاز، وسوف يحتاج العالم لمزيد من إنتاج النفط – رغم التطور والتنوع في بدائل الطاقة – 
وأن نصيب العرب والمسلمين في سّد احتياجات العالم من هذه الطاقة سوف يستمر في التراوح بين 
توفير ربع أو ثلث احتياجات العالم، ما يعني دوًرا عربيًّا وإس���اميًّا كبيًرا في التأثير على السياس���ات 
الدولي���ة، ومن باب أول���ى رفع المظالم عن العالم اإلس���امي في العديد من القضاي���ا ذات الطبيعة 
األيديولوجية في التعامل االزدواجي الغربي مع قضايا العالم اإلس���امي، بعدما أصبحت السياسات 

الغربية تركِّز على اعتبار العرب والمسلمين هم عدو المستقبل.
كما أن الواليات المتحدة األمريكية زعيمة العالم أشد احتياًجا للنفط مستقبًا مع تزايد استهاكها 

هي والدول الصناعية األخرى والدول اآلسيوية.

أرقام فلكية لصادرات البترول العربية
وق����د لف����ت تقري����ر حدي����ث لصن����دوق النق����د الدول����ي )1( -ُنش����ر ف����ي نوفمب����ر 2007م- األنظار 
إل����ى أرق����ام فلكي����ة لص����ادرات بت����رول  11  دول����ة عربي����ة وإس����امية،  خاصة بع����د االرتف����اع الفلكي 
ألس����عار النف����ط، حت����ى إن صحيف����ة إس����رائيلية قال����ت: إن ه����ذه األرق����ام أث����ارت رع����ب الساس����ة 
اإلس����رائيليين م����ن ظه����ور مي����زان جدي����د للقوى ف����ي قلب منطقة الش����رق األوس����ط؛ يه����دد الوجود 
اإلس����رائيلي ف����ي ح����د ذاته،  ويجع����ل من توقي����ع اتفاق س����ام م����ع الفلس����طينيين معبًرا إل����ى التطبيع 

مع هذه الدول )أي تضطر وتحتاج الدولة العبرية للتطبيع بأكثر مما سيحتاجه العرب(! 
حي���ث أش���ار تقرير الصن���دوق إل���ى أن إجمالي ص���ادرات هذه ال���دول ال�11 فقط خ���ال الفترة 
م���ن  2003  إل���ى  2008 م بلغ أربع���ة آالف ملي���ار دوالر  ) أربع���ة تريليونات (، وأن ص���ادرات هذه 

الدول بلغت خال العام 2007م فقط  700  مليار دوالر . 
وأوض���ح التقري���ر أن���ه ف���ي حالة م���ا إذا وصل س���عر برميل البت���رول إل���ى مائة دوالر ، ف���إن هذا 

الرقم سيتضاعف ليصل إلى  850  ملياًرا .

)1( جريدة األهرام، مصر، عدد 44164، 6 نوفمرب 2007م.
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وألن إجمالي الناتج المحلي للدولة الصهيونية بلغ  170  مليار دوالر خال العام نفسه  )2007م(، 
فمعنى هذا أن ُدُخول صادرات البترول للدول العربية واإلس���امية تمثل ستة أضعاف الناتج المحلي 
الصهيوني ؛ حيث يصل دخل السعودية من صادرات البترول إلى  250  مليار دوالر في عام  2007م، 

ر قيمتها بمائة مليار .  تليها اإلمارات ب� 180  ملياًرا ، ثم إيران بصادرات ُتَقدَّ
وق���د علَّقت على هذه األرقام صحيف���ة يديعوت أحرونوت اإلس���رائيلية بقولها: إنه »من الصعب 
تجاهل مثل هذه األرقام؛ ألنها تش���كل شرق أوسط جديًدا، لكنه ليس الذي يحلم به شيمون بيريز « 
حس���بما قالت، بمعنى أنه سيكون شرق أوس���ط تهيمن عليه هذه الدول العربية واإلسامية بعوائدها 
المالية الضخمة ال إسرائيل، حسبما كان بيريز يأمل استناًدا للتفوق الصهيوني المالي والتكنولوجي.

وأضاف���ت يديعوت أحرونوت أن: »العالم كله حالًيا يطرق أبواب هذه الدول ، ويجعل منها العًبا 
رئيًس���ا يقرر مصير االقتصاد العالمي ، وهو ما يعني تهميش دور إس���رائيل ، مما يفرض عليها البحث 

عن استراتيجية جديدة في التعامل مع قضايا المنطقة«.

ثانًيا: قوة النفط السياسية.. وهم أم حقيقة؟

عندما ارتفعت حرارة المواجهات في فلس���طين )أكتوبر 2000م( عقب تدنيس األقصى، وقصف 
الصهاينة غزة ورام اهلل بالطائرات والصواريخ، وتهديد رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بالحرب حتى ضد 
لبنان وس���وريا، ص���رَّح األمير عبد اهلل بن عبد العزيز - ولي العهد الس���عودي حينئ���ذ- بأن المملكة 
لن تقف متفرجة تجاه األحداث في الش���رق األوس���ط، في إش���ارة اعتبرها المراقبون تهديًدا بوقف 
اإلم���دادات النفطي���ة على غرار حظ���ر أكتوبر 1973م، خاص���ة بعدما ارتفعت أس���عار النفط عقب 

التهديدات لتصل إلى 36.25 دوالًرا.
 وحينئذ عاد التس����اؤل الصع����ب: هل يمكن أن تقوم الدول العربية باس����تخدام س����اح البترول ضد 
 ال����دول الغربية التي تدعم إس����رائيل خصوًصا أمري����كا التي تناصر العدوان اإلس����رائيلي؟! واألهم هل 
 يمل����ك الع����رب الق����درة عل����ى اس����تخدام هذا الس����اح؟!، وه����ل م����ا زال هذا الس����اح فّع����ااًل اآلن 
بعدما اس����ُتخدم بنجاح ف����ي حرب أكتوبر 1973م أم أن المخزون االس����تراتيجي ال����ذي تخزنه أمريكا 
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وأوروبا في مستودعات ضخمة تحت األرض ُيبِطل فاعلية هذا الساح؟!
وب���داًل من أن تت���رك دول البترول الحالمين يحلمون، خرجت تصريحات س���ريعة لوزراء البترول 
الخليجيين يعلنون فيها أن هذا الساح )البترول( لن ُيستخَدم ضد الغرب، وأن هذه أوهام وأحام، 
وبالمقابل سعوا لتهدئة الغرب تارة بالقول أن ارتفاع األسعار أسبابه »نفسية« تتعلق بالمخاوف الغربية 
من تكرار واقعة عام 1973م، وتارة أخرى بالتأكيد بوضوح على أن س���اح حظر النفط لن ُيستخَدم 

في حرب الشرق األوسط مرة ثانية.
وهو ما قاله وزراء نفط خليجيين على هامش مؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول يوم 2000/10/15م 
مؤكدين أن االرتفاعات الحالية في األس���عار لم تحدث بس���بب قضية العرض والطلب، بل مرتبطة 
بعوامل نفس���ية في إشارة إلى االعتداءات اإلس���رائيلية على الفلسطينيين، ومخاوف الغربيين من تأثر 
النف���ط بحظر عربي كما حدث عام 1973م أو وقوع حرب تعرقل اإلمدادات، حس���بما أش���ار وزير 

النفط القطري عبد اهلل بن حمد العطية، ووزير النفط السعودي علي النعيمي.
وفي أبريل 2002م الحت مرة أخرى فرصة الس���تخدام س���اح البترول بمعنى الحظر في أعقاب 
تصريحات للرئيس العراقي الس���ابق صدام حسين بوقف تصدير النفط بصورة كلية لمدة شهر اعتباًرا 
من يوم 2002/4/8م حسبما أعلن؛ احتجاًجا على العدوان اإلسرائيلي على األراضي الفلسطينية، 
ما أدى الرتفاع س���عر برميل النفط الواحد بنس���بة 5.5% ليبلغ س���عره حينئذ 27.43 دوالًرا للبرميل، 
ولكن في اليوم التالي هبط س���عر البرميل إلى ما يع���ادل 26.4 دوالًرا بعد وعد »علي النعيمي« وزير 
البترول السعودي بأن باده ستضمن استقرار سوق النفط، وزاد الهبوط إلى 25.5 دوالًرا عقب تأكد 

عدم انضمام إيران وليبيا للعراق في وقف البترول. 
وكشفت هذه الواقعة عن صعوبة استخدام ساح حظر النفط -أو تقليل إنتاجه لرفع سعره والضغط 
عل���ى اقتصاديات الدول الغربية – ليس فقط لعدم اتفاق الدول العربية واإلس���امية على قلب رجل 
واحد مثلما حدث بدرجة أكبر عام 1973م، ورفض دول الخليج المش���اركة في هذا الحظر، وإنما 
ألن تجربة الماضي غيَّرت الكثير من عوامل نجاح هذا الساح، مثل المخزون االستراتيجي األمريكي 
الذي بات يجهض أي نقص في النفط العالمي، فضًا عن استخدام الغرب لساح الفوائض النفطية 
العربي���ة ف���ي بنوكه والتلويح بتجميدها، وإن كان أهم عوامل فش���ل هذا الس���اح هو غياب الوحدة 

العربية واإلسامية في اتخاذ قرار استعمال النفط كساح. 
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ففي هذه الحالة السابقة طلب المرشد األعلى للجمهورية اإلسامية اإليرانية »علي خامنئي« الدول 
العربي���ة واإلس���امية المنتجة للبترول ب���أن تتوقف عن تموين الغرب والدول الت���ي تقيم عاقات مع 
إس���رائيل بالبترول بش���كل رمزي لمدة ش���هر، ولكن أوبك رفضت دعوة خامنئي، وأوضح متحدث 
باس���م األمين العام للمنظمة – علي رود ريجيز- أن حظر تصدي���ر البترول يتناقض مع أهداف أوبك 

الخاصة بضمان استقرار السوق.
وألن ليبيا فقط هي من أش���ادت بالفكرة وإن لم تنفذها، فق���د كان العراق هو المنفذ الوحيد لقرار 
قط���ع البترول، وأعل���ن بوضوح أنه يقصد به إي���ذاء أمريكا وبريطانيا، فيما رفض���ت الكويت الفكرة 
بحجة أن الحظر س���يضر بالدول المنتجة للنفط أكثر مما يضر بالواليات المتحدة نفسها، واستبعدت 
ر للبترول في العالم- على لسان وزير خارجيتها األمير »سعود الفيصل« اتخاذ  الس���عودية -أكبر ُمَصدِّ

هذا القرار قائًا: »إن العرب يحتاجون النفط أكثر من أي شيء آخر من أجل تنميتهم«. 
وق���د أثارت هذه الواقعة تحديًدا التس���اؤل عن م���دى القوة الفعلية للدول العربية واإلس���امية في 
اس���تخدام البترول كساح، كما أنها أعطت واشنطن دافًعا أكبر لزيادة المخزون االستراتيجي، رغم 

التهوين من أهمية المنع العراقي إلنتاج النفط.
وأصب���ح الس���ؤال هنا: إذا كانت مجرد التكهنات باس���تخدام س���اح البترول العرب���ي ضد أمريكا 
)رغم نفي وزراء النفط العرب( قد قلبت س���وق البترول ورفعت الس���عر وهددت االقتصاد األمريكي 
واألوروبي مما دفع الغرب للهرولة لمزيد من الضغط على الفلس���طينيين وقبول رغبات اإلسرائيليين 
منًعا للحرب، فقد ال يس���تقيم هذا مع ما يقال من أن س���اح البترول فقد قيمته، وأنه لم يعد يصلح 

الستخدامه مثلما حدث في السبعينيات.
وربما يعود تراجع »س���اح الحظر« لعوامل أخرى ظهرت وأثرت على استعمال هذا الساح، مثل 
مرابط���ة القوات األمريكية في منطق���ة الخليج، وابتزازها للدول النفطية عب���ر قوانين في الكونجرس 
تدعو لعقوبات اقتصادية على من يرفع منها سعر البترول، فضًا عن المخزون االستراتيجي األمريكي 

الضخم الذي يستهدف التغلب على الحظر النفطي مدة ستة أشهر على األقل! 
ومع هذا فقد كش���ف تقرير صندوق النقد الدولي األخير -السابق اإلشارة إليه – أن ارتفاع العوائد 
المادية ل�11 دولة عربية وإسامية ل�700 مليار دوالر خال عام 2007م، والتوقعات بأن تصل هذه 
العوائ���د إلى 850 ملياًرا، يمكن أن يقل���ب المعادلة ويعطي الدول العربية واإلس���امية قوة أكبر في 

التعامل مع أمريكا والغرب ؟!
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ثالًثا: أضرار استخدام سالح حظر النفط مرة أخرى:

وتشير أرقام ودراسات نفطية عديدة ظهرت مؤخًرا إلى أن استخدام ساح النفط بمعنى الحظر في 
عالم اليوم بات أكثر صعوبة وأش���د خطًرا على الدول المنتجة، بأكثر مما قد يضر الدول المس���تهلكة 

التي سيطالها الحظر، ويمكن أن ُنجِمل أبرز هذه األضرار فيما يلي:
1- ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع األخرى الغذائية واإلنتاجية؛ وألن 
دول الخليج – كمثال- تس���تهلك بأكثر من نصف قيمة عوائدها النفطية س���لًعا ومنتجات تصلها من 
الخارج )314 مليار دوالر سلع مستوردة عام 2005م مقابل 600 مليار عوائد عام 2006م(، فمن 
الطبيعي أن ينعكس ارتفاع س���عر النفط على أس���عار الس���لع الغربية الواردة لدول الخليج بصورة غير 
عادل���ة، خصوًصا أن ما تحصل عليه دول الخليج من زيادة في أس���عار النفط الخام ُيَعّد نس���بة قليلة 
للغاية في حين تذهب النس���بة األكبر لجيوب ش���ركات التكرير والنقل. ويؤكد هذا تقرير ل�»الجزيرة.
نت« في 2007/9/14م بعنوان: »من المستفيد من ارتفاع سعر النفط؟«، نقًا عن دراسة أكاديمية 
أمريكية، ذكرت أن الدول األعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك( ال يصلها إال %13.38 
في أحس���ن الحاالت من السعر النهائي للبنزين في الدول المستوردة للنفط، »أما الباقي فهو ضرائب 
حكومية، ومكاس���ب تجنيها مصانع التكرير )في دول الغرب غالًبا( وش���ركات النقل وتجار الجملة 

والتجزئة«، أي أن معظم الزيادة في سعر البنزين مثًا تذهب لغير الدول المنتجة للنفط!
2- تزايد عائدات النفط العربية أو اإلس���امية نتيجة ارتفاع أس���عار النفط الناتج عن الحظر مثًا أو 
عوامل أخرى، ال يعود لصالح الدول المنتجة، وإنما لصالح الدول الغربية المستهلكة التي تحتضن 
هذه العوائد المالية للنفط، وتس���تفيد منها ال الدول النفطية، بسبب عدم وجود بنية صناعية عربية أو 
إسامية تسمح بتنويع صادراتها باستثناء صادرات البتروكيماويات، ولو تصورنا الحال حينما وصلت 
عوائ���د دول الخليج مثًا عام 2000م إلى 140-150 ملي���ار دوالر، وهذا العام بعدما وصلت إلى 
700 مليار دوالر، فإنه يمكن تصور حجم المشكلة التي تعاني منها دول النفط من جراء هذه العوائد 
المالية الضخمة التي ال تعرف كيف توظفها نتيجة عدم وجود فرص اس���تثمارية لها على أرضها؛ إذ 
يذهب أغلبها لإلنفاق على السلع والخدمات، ما حوَّل هذه الدول لدول وفرة استهاكية، ونتج عنه 

مظاهر وأنماط سلوكية سلبية.
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3- تزايدت في اآلونة األخيرة التهديدات األمريكية ضد الدول النفطية لدرجة طرح عدة مش���اريع 
عقوبات أمام الكونجرس، بعضها يطلب فرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تتخذ قرار الحظر 
أو ترفع الس���عر، والبعض اآلخر يطالب بتجميد عوائده���ا المالية في البنوك الغربية، واعتبارها دواًل 
إرهابية تنضم لقائمة »الشر« )!(، فضًا عن تهديدات أخرى بقطع المعونات أو المساعدات أو التأثير 
عبر صندوق النقد والبنك الدوليين أو التدخل العسكري؛ وهناك سوابق لهذا، فالواليات المتحدة سبق 
أن استصدرت تش���ريًعا من الكونجرس في 2002/3/22م بأغلبية 382 صوًتا مقابل 38 صوًتا يقضي 
بف���رض عقوبات على دول أوبك التي ترفض زيادة اإلنتاج، وأقر الكونجرس األمريكي مش���روع قانون 
ُسمي ب�)قانون ال.. لألوبك( يقضي بفرض قوانين مكافحة االحتكار على منظمة الدول المصدرة للنفط 
)أوبك(؛ بهدف إرغامها على خفض أس���عار النفط وعدم التحكم في أس���واقه وإعاقة تأثير الس���عودية 
وفنزويا في قطاع النفط العالمي! كما أصدرت الحكومة األمريكية قراًرا عام 1980م خال فترة تولي 
جيمي كارتر ألول مرة نص على اس���تخدام القوة العس���كرية إذا كان ذلك ضروريًّا لاحتفاظ بإمدادات 
البترول في الشرق األوسط في أيدي صديقة، كما تكونت قوة عسكرية أمريكية لانتشار السريع مهمتها 

هي تمكين الواليات المتحدة من القتال في نفس المنطقة عند الحاجة في أسرع وقت ممكن.
4- أصبحت دول النفط العربية واإلس���امية، كسوق مصدرة للنفط، أكثر إدراًكا – كما قال وزير 
النفط القطري عبد اهلل بن حمد العطية– أن س���وق النفط هي »س���وق مش���ترين ال بائعين«؛ بس���بب 
كث���رة ال���دول المنتجة للنفط في إفريقيا وآس���يا وأمريكا الاتينية، ما يعني إمكاني���ة أن تتخلى أمريكا 
والغ���رب عن النفط العربي، خصوًصا أن هناك مخزوًنا نفطيًّ���ا ضخًما آخر ظهر في غرب إفريقيا بدأ 
يتكش���ف ويجتذب معه اس���تراتيجية أمريكية جديدة للتدخل السياسي والعسكري إلى حّد تخصيص 
قوة عس���كرية جديدة إلفريقيا )أفريكوم( ُأطلق عمُلها من ألمانيا منتصف 2007م، فضًا عن سوق 
مماثل في آسيا، وأمريكا الاتينية ما يجعل أي حظر عربي ال قيمة له ويسهل تعويضه، سواء من دول 

أخرى أو عبر المخزون النفطي االستراتيجي األمريكي.
يؤكد هذا ما أعلنه الرئيس األمريكي جورج بوش في نهاية يناير 2006م بش���أن نيته خفض التبعية 
األمريكية لنفط الش���رق األوسط بنسبة 75% بحلول عام 2025م معتبًرا أن )الواليات المتحدة تعاني 

من تبعية كبيرة في مجال النفط الذي غالًبا ما يأتينا من مناطق غير مستقرة في العالم(.
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رابًعا: المخزون النفطي االستراتيجي األمريكي
في ديس���مبر ع���ام 1975م، وعقب الحظر النفط���ي الذي فرضته الدول العربي���ة في حرب أكتوبر 
1973م وال���ذي أدى لرفع س���عر برميل النفط م���ن 2.5 دوالر في هذا العام إل���ى 10 دوالرات عام 
1975، تم تأسيس ما سمي بمشروع »مخزون النفط االستراتيجي« األمريكي؛ بهدف حماية أمريكا 
من االضطرابات في أس���واق النفط أو توقف االس���تيراد ألي سبب كان، وبدأ تكوين هذا االحتياطي 
االس���تراتيجي من البترول ف���ي مخازن ب�»كهوف الملح« التي تقع على طول الش���اطئ الجنوبي على 

خليج المكسيك.
وق���د ب���دأ ملء خزانات به���ذا المخزون في منتصف ع���ام 1977م، وُأعلن حينئ���ذ أن الهدف هو 
أن يص���ل المخزون إلى حوالي 700 مليون برميل تكفي أمريكا قرابة س���تة أش���هر، وبلغ حجم هذا 
االحتياطي ف���ي منتصف الثمانينيات بالفعل ما يكفي لمد الوالي���ات المتحدة األمريكية بحاجتها من 

البترول لمدة أربعة أشهر.
ومع بداية حكم بوش االبن في يناير 2001م، كان هذا المخزون قد اس���تقر عند مس���توى يبلغ نحو 
540.5 مليون برميل، وأعلن وقتها أنه س���يتم االس���تمرار في بناء المخ���زون دون انقطاع، وفي فترتها 
الثاني���ة، أعلنت إدارة بوش أنها تضع نص���ب أعينها الوصول بهذا المخزون إلى نحو 700 مليون برميل 
كهدف اس���تراتيجي، وهو ما تحقق بالفعل في نهاية ش���هر أغس���طس 2006م، حينما وصل المخزون 

ألعلى مستًوى في تاريخه ببلوغه 700.5 مليون برميل. 
وعلى الرغم من أن اس���تخدام جزء من هذا المخزون )بعد هب���وب إعصاري كاترينا وريتا(، أدى 
إلى انخفاض المخزون إلى نحو 685 مليون برميل؛ فإن هذا المخزون مازال يشكل مستًوى قياسيًّا 

لم يتحقق في األعوام السابقة أبًدا. 

تأثير المخزون على »سالح النفط« : 
ُتَعّد قضية تأثير المخزون على األسعار، بل ودورها إجمااًل في سوق النفط العالمي من الموضوعات 

المهمة التي ال ُتَثار إال بين حين وآخر، لكن ينبغي أن ُنميِّز عمليًّا بين نوعين من المخزون)1(: 

)1(  جمدي صبحي، س���لوك أس���عار النفط: حماولة للفهم، جملة السياسة الدولية، مركز األهرام للدراسات السياسية واالسرتاتيجية، 
عدد 47، 5 يناير 2006م.
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)أولهما( المخزون التجاري:  وهو المخزون الذي تحتفظ به كل من الشركات والمصافي بغرض 
تأمين استخدامها لفترة زمنية قادمة. وهذا المخزون كان عرضة للتذبذب الحاد دائًما، وذلك بناء على 
التطورات المختلفة التي يش���هدها الس���وق، سواء من حيث األساس���يات )تطورات العرض والطلب 
واألسعار(، أو في حالة توقع تطورات غير طبيعية تؤثر على السوق بخاف األساسيات. لكن يمكن 
القول إجمااًل أنه كان هناك ميل عام خال السنوات األخيرة إلى االحتفاظ بمخزون تجاري منخفض 
نس���بيًّا لدى الش���ركات والمصافي األمريكية مقارنة بالثمانينيات والتسعينيات، وقد بلغ المخزون من 
النف���ط الخام أقل مس���تًوى له عن���د 263.666 مليون برميل في 23 يناير 2004م، وهو ما يفس���ر أن 
إمكانية التأثير بالمخزون على األسعار كانت منخفضة نسبيًّا في هذا العام، خاصة أن ذلك ترافق مع 

زيادة كبيرة في الطلب العالمي. 
وبعد هذا التاريخ استمرت الشركات والمصافي األمريكية في بناء المخزون )مع تذبذب المستوى 
صعوًدا وهبوًطا( ليصل في 21 يناير 2005م إلى 295.637 مليون برميل، أي أنه تم إضافة نحو 32 
مليون برميل لهذا المخزون على مدى عام، وهو ما يفس���ر زي���ادة الطلب لبناء المخزون الذي عمل 
أيًضا على ارتفاع األسعار، واستمر المخزون خال العام 2005م في االرتفاع ليصل في 11 مارس 
إل���ى 305.222 مليون برميل، ثم قرابة 600 مليون برميل عام 2006م، ورغم اتجاه هذا المخزون 
للتذبذب خال فترة األعاصير، فقد تم زيادة مس���تواه من جديد ليبلغ في منتصف ش���هر نوفمبر نحو 
321.7 ملي���ون برميل، وهو ما يزي���د بنحو 29.3 مليون برميل أو 10% عن حجم المخزون التجاري 

من النفط الخام في نفس هذا الوقت من العام الماضي. 
أما النوع )الثاني( من المخزون فهو المخزون االس���تراتيجي الذي بدأت الدول المس���تهلكة للنفط 
في تكوينه؛ نزواًل على قرار من وكالة الطاقة الدولية التي تم تأسيسها في عام 1974م، والذي ينص 
على تكوين مخزون استراتيجي لدى كل دولة مستهلكة يمثل حوالي ثاثة أشهر من االستهاك، على 
أن يت���م تدوير هذا المخزون بين دول الوكال���ة؛ إذا ما تعرضت اإلمدادات النفطية من الدول المنتجة 
ألي أحداث طارئة بخاف التطورات الجارية في األسواق. ويقصد باألحداث الطارئة تعرض إحدى 
أو بعض الدول المنتجة الرئيسة ألي شيء يعرِّض اإلمدادات فيها للخطر مثل الحروب واالضطرابات 

الداخلية أو اإلقليمية عموًما. 
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وقد نجحت فكرة المخزون األمريكي االستراتيجي في حماية أمريكا بالفعل من مخاطر اضطرابات 
إم���دادات النفط، ومنها ضمًنا فكرة الحظر النفطي، خصوًصا خ���ال فترات األعاصير التي ضربت 
مراكز اإلنتاج األمريكية، وخال فترات ارتفاع أسعار النفط، وكمثال، أدى هذا التدخل بالمخزون 

النفطي في عام 2004م، لخفض أسعار النفط عالميًّا نحو ستة دوالرات في عشرة أيام.
وق���د أدت األعاصي���ر التي ضربت منطقة خليج المكس���يك خال الربع الثال���ث من عام 2005م 
والدمار الناجم عنها إلى تعطيل خطة الواليات المتحدة الرامية إلى الوصول بالمخزون االستراتيجي 
إل���ى ذروته القص���وى والبالغة 700 مليون برميل خال الس���نة المذكورة، لتتوق���ف كمية المخزون 
االس���تراتيجي األمريكي عند مس���توى 686 مليون برمي���ل في نهاية الربع األخير من العام، بس���بب 
س���حب الحكومة األمريكية 10.8 ملي���ون برميل من المخزون، باإلضافة إلى مس���اهمتها بنحو 11 
ملي���ون برميل من مخزونها االس���تراتيجي ضمن الكميات المس���حوبة من ِقَبل وكال���ة الطاقة الدولية 
والبالغ���ة 60 ملي���ون برميل من النفط الخام والمنتجات النفطية، وذل���ك للتعويض عن كمية النقص 
في إنتاج النفط الخام في منطقة خليج المكسيك، األمر الذي سمح بتوفير المنتجات النفطية للسوق 

األمريكية.
ويص���ل حجم المخزون حالًيا إلى 689 مليون برميل م���ن النفط، وهو ما يعادل حجم الصادرات 

على مدار 56 يوًما.
وتس���عى الواليات المتحدة – كما قال نائب الرئيس األمريكي ديك تش���يني في مقابلة مع ش���بكة 
تلفزيون س���ي إن بي سي– الس���تخدام هذا االحتياطي البترولي االستراتيجي »لمواجهة نقص خطير 
في إمدادات المعروض النفطي، ال لمحاولة تخفيض أسعار النفط«، ولهذا شدد تشيني على أن دور 

احتياطي البترول االستراتيجي هو »معالجة نقص المعروض ال محاولة التأثير في األسعار«.

خامًسا: النفط اإلفريقي.. محور الصراع الدولي القادم 
لوال بترول الس���ودان الذي تؤكد ش���ركات النفط أن هناك مخزوًنا احتياطيًّا ضخًما منه، وأنه من أفضل 
األن���واع وأرخصها، لما تصاعدت التدخات الدولية في الس���ودان إلى حد الس���عي لتنفيذ خطة أمريكية 
تقوم على تفتيت السودان: إلى شمال، وجنوب، وشرق، وغرب.. ولوال بترول خليج غينيا الذي تؤكد 
دراسات نفطية أنه يكفي لتغطية إنتاج دول نفطية كبرى مثل إيران، لما أصبحت هناك أهمية لمنطقة غرب 

إفريقيا في األجندة األمريكية!
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قديًما كانت إفريقيا هي البيضة التي تبيض ذهًبا لاس���تعمار بسبب مواردها المعدنية، واليوم بعدما 
عة غير الموارد المعدنية والموقع االستراتيجي، زاد بريق هذه البيضة، وعاد  ظهرت بوادر بترولية مشجِّ
ليخطف أبصار الدول الكبرى ويتنافس عليه النفوذان: األنجلوسكسوني )األمريكي( والفرانكوفوني 

)فرنسا(، والحجة هذه المرة للتدخل إما »الذريعة اإلنسانية« أو »محاربة اإلرهاب«!
إذ تؤك���د التوقع���ات الرس���مية األمريكية أن الوالي���ات المتحدة س���تعتمد على حوال���ي 20% من 
احتياجاته���ا النفطي���ة من إفريقيا خال العقد القادم، س���توفر دول غرب إفريقي���ا 15% منها، ويتوقع 

مجلس المعلومات القومي األمريكي أن ترتفع هذه النسبة إلى 25% بحلول عام 2015م.
بل إن اإلحصاءات الصادرة عن اإلدارة األمريكية لش���ئون النفط والطاقة تؤكد عمل كافة الترتيبات 
لرفع نسبة االستيراد األمريكي من النفط اإلفريقي إلى 50% من مجموع النفط المستورد بحلول العام 

2015م!
وهذا غير المطامع في الثروة الطبيعة الهائلة الموجودة هناك خاصة األلماس، والذهب، والنحاس، 

فضًا عن المواد المعدنية التي ُتستخدم في الصناعات الثقيلة والنووية كالكوبالت واليورانيوم.
وفيما يتعلق بمحاربة اإلس���ام –يسمونه اإلرهاب– يأخذ التدخل األمريكي والفرنسي هناك طابع 
ا أخضر في غرب القارة اإلفريقية ما  التكام���ل، خصوًصا في المناطق التي ُتعتبر مناطَق تماس أو خطًّ
بين اإلسام العربي اإلفريقي في السودان )دارفور( ووسط وجنوب القارة شبه المسيحي التبشيري؛ 
حيث مراكز التبشير الغربية تتركز في كينيا وتنزانيا وتشاد، وال مانع من الحديث عن الذرائع اإلنسانية 

للتدخل لتزيين التدخل في شئون القارة! 
حيث يسعى األمريكيون لتحجيم دور اإلسام ومنع انتشاره من دارفور إلى الوسط والجنوب عبر 
مخططات لتفتيت السودان، ومنع نشوء دولة إسامية سودانية موحدة كبرى قادرة على التأثير في المحيط 
اإلفريقي المجاور، ونشر اإلسام لباقي ربوع القارة، ويعاونهم الفرنسيون الذين يستعمرون العديد من 
 دول الغرب اإلفريقي، ولهم قوات ثابتة هناك خصوًصا في تشاد، والهدف النهائي هو السيطرة على النفط 

وثروات المنطقة.
وضمن هذا التوجه للس���يطرة على النفط اإلفريقي واالعتماد عليه مس���تقبًا -ضمن خطط التخلي 
عن التبعية للنفط العربي- أعلن وزير الدفاع األمريكي »روبرت جيتس« قرار استحداث قيادة عسكرية 

إقليمية خاصة بإفريقيا 6 فبراير 2007م. 
وم���ع أن المدخ���ل األمريكي لزيادة النف���وذ في إفريقيا وغربه���ا تحديًدا يقوم عل���ى حجة محاربة 
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اإلره���اب، كمدخل أمني، فهو ينطوي فعليًّا على مداخل أخرى اس���تراتيجية واقتصادية وسياس���ية 
مهمة، ويس���تهدف خلق وضع استراتيجي جديد عبر تش���كيل قيادة عسكرية خاصة إلفريقيا ستكون 
هي رابع قيادة عس���كرية أمريكية بجانب القيادات اإلقليمية الثاثة األخرى: قيادة المنطقة الوس���طى 

)الشرق األوسط(، وقيادة المحيط الهادي، والقيادة األوروبية.
أما الهدف فهو بوضوح إقامة ثاث قواعد عسكرية أمريكية جديدة في إفريقيا )السنغال –أوغندا، 
س���اوتومي وبرينس���يب(، تضاف إلى قاعدة جيبوتي الت���ي يوجد فيها نحو ألف وخمس���مائة جندي 
منذ ع���ام 2003م، ليتم فيه���ا تخزين العتاد العس���كري والوقود بزعم مكافح���ة اإلرهاب ومطاردة 
 منظماته، بينما الحقيقة هي الس���عي للبقاء االستراتيجي في المنطقة لموقعها االستراتيجي ومخزونها 

النفطي الكبير.
ويب���دو أن أحد أه���داف الحملة األمريكية ف���ي إفريقيا - باإلضافة إلى مزاع���م محاربة اإلرهاب، 
رة للنف���ط لزيادة إنتاجها  واالس���تحواذ على النف���ط اإلفريقي- هو زيادة الضغط عل���ى الدول المصدِّ

لخفض األسعار، وإيجاد حالة من االنقسام بين الدول المنتجة.
ل محور الخطة األمريكية للسيطرة، ومنافسة النفوذ السياسي واالقتصادي  فالنفط اإلفريقي ُيَش���كِّ
األوروبي الذي ظل ينعم بهذه الثروات اإلفريقية قروًنا طويلة من االحتال االستعماري األول، وما 
يزيد األمر وضوًحا هو تزايد الدراس���ات األمريكية الرس���مية حول مص���ادر الطاقة في إفريقيا، ومنها 
تقرير صدر عن الكونجرس عن »خليج غينيا«، وهو شريط ساحلي مليء بالنفط بين أنجوال ونيجيريا 
اعتب���ر هذه المنطقة »منطقة اهتمام حي���وي« للواليات المتحدة؛ بناء على المعلومات التي تفيد بغنى 
المنطق���ة الفعلي بالنفط، حيث إن إنت���اج المنطقة النفطي يتعدى 5.4 مليون برميل يوميًّا، وهي كمية 

تزيد على مجمل إنتاج فنزويا وإيران والمكسيك !!
ر للنفط في العالم؛ حيث يقل اإلنتاج قليًا  كذلك ال يمكن نسيان أن أنجوال ُتَعّد تاسع أكبر مصدِّ
عن مليون برميل يوميًّا، كما أن دارفور بها مخزون ضخم من النفط ومعدن الكوبالت الذي ُيستخَدم 

في صناعة الطائرات والمعدات العسكرية.
وقد أكد »معهد واش���نطن لسياسات الش���رق األدنى الجديد« في تقرير حديث له بتاريخ 10 يوليو 
2007م أن »أفريكوم« -وهو اسم القيادة العسكرية األمريكية الجديدة في إفريقيا- سوف يقوم وزير 
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الدف���اع األمريك���ي روبرت جيتس بتعيين قائ���د خاص لها في يوليو 2007م، وأنها س���تصبح جاهزة 
للعمل بمش���اركة ألف جندي أمريكي بحلول س���بتمبر 2008م، وس���تكون مس���ئولة عن كل الدول 

اإلفريقية باستثناء مصر.
وال تقتصر التدخات هنا على الجانب االقتصادي، فقد اتهم وزير الداخلية الس���وداني الزبير بشير 
طه المخابرات األمريكية بتسريب أسلحة إلى دارفور، والسعي إلى خلخلة التوازن بين المجموعات 
السكانية في اإلقليم، وكشف عن مساومات جرت مع السودان من أجل االعتراف بإسرائيل، وحرمان 
الدول اآلس���يوية من االستثمار في النفط الس���وداني في مقابل إنهاء التصعيد، وأنه عندما رفض السودان، 

استمرت الحمات العدائية ضد السودان!
ال جدال بالتالي أن التحركات األمريكية المتس���ارعة باتجاه إفريقيا تنطوي على عاقة وثيقة بملف 

النفط، والسعي األمريكي للتخلص من التبعية األمريكية للنفط العربي.

سادًسا : أمن الطاقة عنصر صراع دولي جديد: 

في 23 فبراير 2008م نش���ر »تقرير واش���نطن« - عدد 127 – تقريًرا حول حالة القلق التي تس���اور 
أمريكا بش���أن »أمن الطاقة«،وتكمن أهميته في أنه يوضح أن الس���نوات المقبلة ستكون قضية النفط أو 
الطاقة عموًما فيها ملحة للغاية، ما سيرفع من شأن ودور الدول العربية والمسلمة النفطية ، كما يؤكد 
أن مفهوم )أمن الطاقة( أضحى أحد تجليات المفاهيم األمنية التي بدأت تتشكل وتأخذ مكانتها العلمية 
ضم���ن العديد من التغيرات والمفاهيم الت���ي تلت حقبة ما بعد الحرب الباردة ، وأن أمن الطاقة أصبح 
أحد عناصر الصراعات الحالية شأنه شأن العديد من المحددات التقليدية األخرى )الحفاظ على مكانة 

الدولة، التوسع وتأمين الحدود( التي تشكل السياسة الخارجية للدول والسيما القوة الصناعية .
فالصراع بي���ن الصين والواليات المتحدة وروس���يا والعديد من الق���وى الصناعية الصاعدة أصبح 
حول مص���ادر الطاقة، ولذا أضحت العديد من مناطق الوفرة في مص���ادر الطاقة مناطق صراع ابتداًء 
من منطقة الخليج العربي مروًرا بآس���يا الوس���طى وبحر قزوين وأمري���كا الاتينية، وصواًل إلى القارة 
اإلفريقية، وهذا يعتبر في حد ذاته مصدر قوة لدول النفط المسلمة؛ بحيث تدرك أهمية هذا الساح، 
وتلع���ب على وتر الخافات بين المعس���كرات الدولية المختلفة، وتقب���ض بقوة على نفوذ جديد لها 

في العالم.
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وانطاًقا من أهمية هذا المفهوم في السياسة الخارجية األمريكية ، سعى خبراء أمريكيون لتناوله في 
دراس���ات مختلفة، منها دراسة »كليفورد سينجر« »Clifford Singer« � أستاذ في أقسام النووية 
والبازما والهندس���ة اإلشعاعية، والمدير الس���ابق لبرنامج الحد من األسلحة ونزع األسلحة واألمن 
العالمي بجامعة إلينوي »Illinois« ب� »Urbana-Champaign«،وصاحب الخبرة في مجال 
الطاق���ة ؛ فقد عمل بوزارة الطاقة األمريكي���ة » US Department of Energy «، والوكالة 
 الدولية للطاقة الذرية »International Atomic Energy Agency« � في دراسته المعنونة ب�
 The Stanley« ضمن دراس���ات مؤسس���ة اس���تنالي »Oil And Security« »النفط واألمن «

Foundation«، حول دور النفط في العمليات العسكرية والنشاط االقتصادي العام.
حي���ث يؤكد »س���ينجر« أن واردات النفط كانت تش���كل مكانة متدنية في االقتص���اد األمريكي بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية إلى خمسينيات القرن المنصرم، وبالمقابل كانت الواردات النفطية ذات 
أولوية لحلفاء واش���نطن للحفاظ على االس���تقرار االقتصادي والسياسي، ولكن بعد الصدمة النفطية 
في عامي 1973 و 1980م  بارتفاع أس���عار النفط، فطنت الواليات المتحدة إلى أن الحصول على 

النفط بأسعار منخفضة صار ضروريَّا لتنميتها وثورتها الصناعية.
لم يكن الرتفاع األس���عار خال الفترة بين عامي 1998 و 2007م تأثير كالذي ش���هده االقتصاد 
األمريكي خال األزمتين الس���ابق اإلش���ارة إليهما؛ لتعهد الواليات المتح���دة بعدم التدخل المنفرد 
)أحادي الجانب( في أي صراع دولي أو إقليمي بهدف السيطرة على موارد الطاقة، فضًا عن تقديم 
الوالي���ات المتحدة وحلفائها معوناتهم االقتصادية والسياس���ية لمن يحفظ الس���ام، ويواجه التمرد 

الهادف إلى السيطرة على مصادر الطاقة.
ولذل���ك فقد انطلقت السياس���ة األمريكية تجاه منطقة الخليج من ض���رورة حمايتها من أي منافس 
للواليات المتحدة، والذي من شأنه تهديد المصالح األمريكية هناك، والسيما الحصول على النفط 
بأسعار منخفضة لها ولحلفائها؛ ولهذا فقد أعلن الرئيس كارتر في خطابه لحالة االتحاد في 1980م، 
أن أي محاولة من القوى الخارجية للسيطرة على الخليج سيمثل تهديًدا للمصلحة األمريكية، والذي 
يستدعي التدخل بالقوة لحماية المصلحة األمريكية، وبالتالي حماية دول منطقة الخليج من التدخل 

الخارجي، وكان يقصد بالقوى الخارجية )االتحاد السوفييتي السابق في حينه(. 
هذا وقد كان لدى إداراتي كارتر وريجان خوف من قوى إقليمية س����اعية إلى السيطرة على الخليج، 
السيما إيران اإلسامية الراغبة في لعب دور محوري في منطقة الخليج والسيطرة على منابعه النفطية. 
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والت����ي كان����ت أيًضا أولوية إدارة كلينتون؛ حيث تضمنت وثيقة األم����ن القومي في عام 1996م أن أي 
تهديد لمنطقة الخليج العربي يمثل تهديًدا للمصالح األمريكية؛ مما يتطلب استخدام القوة المسلحة.

وقد ظهر هذا جليًّا إبان العدوان العراقي على دولة الكويت في بداية التس���عينيات؛ حيث انتفضت 
واشنطن لقيادة تحالف دولي للدفاع عن دولة الكويت، رغم عدم وجود  تحالف رسمي بين الدولتين 

قبل مهاجمة العراق للكويت .

ووفًقا لدراسة »سينجر« يمكن تلخيص السياسات األمريكية لتأمين مصادر 
الطاقة في ثالثة تحركات هي: 

1- التدخل العس���كري الجماعي وليس األح���ادي، كما كانت تتبن���ى إدارة بوش في الصراعات 
الدولية أو الداخلية التي لها تأثير على مصادر الطاقة.

2- تبني الواليات المتحدة لسياسة االرتفاع التدريجي في تعريفات النفط من خال التفاوض بين 
المستويات اإلنتاجية ومنظمة أوبك.

3- تبني سياس���ات محلية من شأنها تكييف االقتصاد األمريكي � محليًّا � مع ارتفاع أسعار منتجات 
النفط.

باألم���ن  يض���ر  النفطي���ة  لل���واردات  التدريج���ي  الخف���ض  أن  الدراس���ة  كات���ب   وي���رى 
 القوم���ي األمريك���ي، عل���ى عك���س م���ن ي���رون أن م���ن ش���أن خف���ض ال���واردات النفطي���ة أن

 يصب في مصلحة األمن القومي األمريكي .
وفي الماضي كان هناك العديد من التدخات العس���كرية بش���أن الس���يطرة على مص���ادر الموّد الخام 
والمياه ، ولهذا ش���هد العالم العديد من التدخات م���ن جانب الدول ألجل تأمين احتياجاتها من النفط 
والسيما الدول الصناعية، والتي كان آخرها الحرب األمريكية على العراق التي يرى فيها الكاتب بداية 
نهاية عصر التدخات العس���كرية؛ حيث تقدم منظمة التجارة العالمية العديد من اآلليات لتأمين مصادر 

الطاقة كبديل للعنف والقوة المسلحة.

أمن الطاقة مسئولية الرئيس القادم
وما يهمنا في هذه الدراس���ة هو تأكيدها على أن االعتماد على مصادر أخرى، مثل الفحم والطاقة 
النووية والمصادر البديلة المتجددة س���يكون مس���اعًدا على تلبية الطلب، وليس���ت متجاوزًة ألهمية 
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النفط والغاز الطبيعي، السيما في ظل ارتفاع سعرهما، وبصفة خاصة النفط الذي استغرق 37 عاًما 
فقط ليتضاعف سعره 50 ضعًفا، والذي يتم االعتماد عليه بشكل أساسي في الحياة اليومية للمواطن 

األمريكي كوقود لمحرك سيارته ومصدر لتدفئة منزله .
وانطاًق���ا من أهمية مص���ادر الطاقة وتأمينها فإن تل���ك القضية � أمن الطاقة � س���تكون على أجندة 
الرئي���س األمريكي القادم، وله���ذا أضحت تحتل مكانة ال يمكن إنكارها في برامج المتنافس���ين من 

الحزبين الجمهوري والديمقراطي على البيت األبيض .
وقد تنوعت الرؤى األمريكية لتأمين مصادر الطاقة التى تعد عصب الحياة األمريكية ما بين البحث 
عن بدائل جديدة متجددة، أو البحث واستكش���اف مناطق جديدة تكمن فيها مصادر الطاقة بكميات 
كبي���رة، وخاصة المناطق التى ال تش���هد صراع���ات ونزاعات؛ لتعويض وتنوي���ع المصادر أو تقليل 
االعتم���اد على المناطق الحالية كمنطقة الخليج، التى تش���هد صراعات ُتضيف بع���ًدا آخر إلى تأزم 

السياسة األمريكية على الصعيد الخارجي. 
وف���ي إط���ار األهمية الت���ي باتت توليه���ا الواليات المتح���دة األمريكي���ة لقضايا أم���ن الطاقة أيًضا 
عق���دت ن���دوة ف���ي »معه���د بروكينج���ز« »Brooking Institution« بعن���وان »أم���ن الطاق���ة 
 Energy Security Energy«  »وأولوي���ة الطاق���ة: قضاي���ا رئيس���ة تواج���ه الرئي���س الق���ادم
 18 بتاري���خ   »Urgency :key Issues Facing The Next President
ديس���مبر 2007م، ش���ارك فيه���ا »كارل���وس باس���كول« »Carlos Pascual« نائ���ب الرئي���س 
 ومدي���ر برنام���ج السياس���ة الخارجي���ة ف���ي المعه���د كرئي���س للجلس���ة، و»ديفي���د بى.س���اندلو« 
» David B Sandalow« الباح���ث المتخصص في سياس���ات الطاقة والمناخ بالمعهد، والذي 
عمل مس���اعًدا لوزير الخارجية ومستشاًرا لمجلس األمن القومي، وكان مسئواًل سابًقا عن سياسات 
المناخ، و»ريتش���ارد لوجار« »Richard G Lugar« الس���يناتور الجمهوري عن والية »إنديانا« 

 .»Indiana«
حيث أكد رئيس الندوة »كارلوس باس���كول« »Carlos Pascual« على أن أمن الطاقة بات من 
أهم القضايا المؤثرة على القوى العظمى في العالم، وعلى رأس���ها الواليات المتحدة األمريكية إلى 
جانب العديد من القوى الصاعدة مثل الصين والهند، الس���يما وأن تلك الدول من أكبر مس���تهلكي 
الطاق���ة في العالم، ُمش���يًرا إل���ى أن قضايا أمن الطاقة ُتع���د من أهم التحديات التى س���تواجه الرئيس 
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األمريك���ي القادم، خاصة في ظل عدم اس���تقرار أس���عار الطاق���ة، ومحدودية مصادره���ا.  فاعتماًدا  
عل���ى   تقري���ر منظم���ة الطاقة العالمية بش���أن مس���تقبل الطاقة ع���ام 2030م، الذي  ُيش���ير إلى توقع 
 اس���تثمار م���ا يقرب من 22 تريلي���ون دوالر في إنتاج الطاقة خال العش���رين عاًم���ا القادمة ، أوضح
» باس���كول« »Pascual« أن الطاق���ة النووي���ة ق���د أضح���ت خي���اًرا جذابً���ا؛ نظًرا الرتفاع أس���عار 
 النف���ط والغ���از الطبيع���ي م���ن ناحي���ة وآثارهم���ا الس���لبية عل���ى البيئ���ة م���ن ناحي���ة ثانية ، الس���يما 
برام���ج تمتل���ك  دول   9 منه���ا  نوويًّ���ا  برنامًج���ا  تمتل���ك  بات���ت  العال���م  ح���ول  دول���ة   66  وأن 

 نووية عسكرية.
وقد أكد السيناتور »لوجار« »Lugar« أن الطلب األمريكي المتزايد على الطاقة، وتكاسل واشنطن 
عن إيجاد مصادر بديلة؛ سيؤدي إلى ظهور آثار كارثية على مستويات المعيشة وعلى االقتصاد األمريكي، 
وكذلك على أهداف السياسة الخارجية للواليات المتحدة، مشيًرا إلى أن المسئولين عن أمن الطاقة 
في واش���نطن قد انتهجوا سياسات دفاعية بداًل من اتخاذ سياسات من شأنها ترشيد استخدام الطاقة؛ 
ن بدوره أعداءها في   لتجنيب واشنطن من الولوج في صراعات من أجل تأمين مصادر الطاقة، الذي مكَّ

ظل امتاكهم لها من تهديد المصالح األمريكية، فضًا عن ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية .
وق���د أكد الس���يناتور »لوجار« » Lugar « على أن الواليات المتح���دة األمريكية تحتاج إلى إعادة 
ضبط سياساتها تجاه ترشيد الطاقة؛ حيث تشير إحصاءات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الطلب على 
الطاقة سيرتفع بنسبة 50% قبل حلول عام 2030 وأن ثاثة أرباع هذه النسبة س�تأتي من العالم النامي 
وبما يعادل 45% من الصين والهند وحدهما، فيما يتوقع أن تكون نس���بة 84% من ارتفاع هذا الطلب 
على الوقود الكربوني، األمر الذى س���ينتج عنه زيادة نس���بة انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة %57، 

كما سيتزايد االعتماد على منظمة أوبك بنسبة %50.
وفى ظل ارتفاع أس���عار النفط إلى مستويات قياس���ية تخطت حاجز ال� 100 دوالر للبرميل ، أشار 
»لوج���ار« »Lugar« إلى ارتفاع إيرادات الدول المصدرة للنفط، فطبقًا لوزارة المالية األمريكية فإن 
االس���تثمار الوطني في هذه الدول قد تضاعف خال عامي 2000و2005 من 1.9 إلى 2.9 تريليون 
ا هائًا في اقتصاديات هذه الدول ) منها الدول العربية واإلسامية( ما نتج عنه نقل  دوالر ، ُمحِدًثا نموًّ
الثروة من الدول المس���تهلكة، وعلى رأس���ها الواليات المتحدة األمريكية للدول المنتجة، في وقت 



  28

رؤى معاصرة

ارتفع فيه العجز التجاري األمريكي بنس���بة 1.2% ليصل إلى 57.8 مليار دوالر بس���بب ارتفاع فاتورة 
واردات النفط .

ْين الوطني للواليات المتحدة بنس���بة  كم���ا نت���ج عن انخفاض قيمة ال���دوالر ارتفاع في حج���م الدَّ
44%، مع توقع حدوث كس���اد اقتصادي كبير، غير أن هذه التطورات الس���لبية في مجملها، ال ُتعد 
عاصي���ة على الحل م���ن وجهة النظر األمريكية، وعاجها يس���تلزم إيجاد آليات من ش���أنها تخفيف 
االعتم���اد المتزايد على الطاقة، وهو م���ا يجعل قضايا أمن الطاقة من أه���م القضايا المطروحة على 
أجندة مرش���حي االنتخابات الرئاسية، على الرغم من كثرة القضايا السياسية اآلنية مثل الحرب على 
اإلرهاب، والحرب في العراق، باإلضافة إلى تراجع أداء االقتصاد األمريكي،الس���يما وأن الناخب 
األمريكي يعاني من ارتفاع أس���عار المشتقات النفطية من الجازولين والبنزين ووقود التدفئة المنزلية، 
األمر الذي ُيجبر مرشحي الرئاسة على قطع الوعود بتقليل أسعار هذه المشتقات وتخفيض الضرائب 

على منتجات النفط.

* * *
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الفصل الثاني

 آليات وأفكار متطورة الستخدام النفط كسالح

طالم���ا تغي���ر الزم���ن، ونج���ح أع���داء األم���ة ف���ي تش���كيل جمل���ة عقب���ات وقي���ود لحص���ار 
وإجه���اض اس���تخدام النف���ط كس���اح مباش���ر عب���ر حظ���ره كم���ا ح���دث ع���ام 1973م، وطالما 
ل ض���رًرا  تغي���رت الظ���روف الدولي���ة بحي���ث ب���ات ه���ذا الحظ���ر –ف���ي حال���ة تك���راره- يش���كِّ
لل���دول المنتج���ة للنف���ط، وبعدم���ا تغي���رت موازي���ن الق���وى ف���ي العال���م – خصوًص���ا المنطق���ة 
العربي���ة واإلس���امية- بحي���ث أصب���ح النف���ط ف���ي مرم���ى أع���داء األم���ة وتح���ت س���يطرتهم في 
ظ���ل انتش���ار الق���وات األمريكي���ة ف���ي الخلي���ج، فق���د أصبح م���ن الض���روري البحث ع���ن أفكار 
 جدي���دة متط���ورة الس���تخدام نف���ط المس���لمين كس���اح وأداة ضغ���ط سياس���ية أو اقتصادي���ة ف���ي 

عالم اليوم.
اتباعه���ا لتفعي���ل ه���ذا  وألن هن���اك بالفع���ل وس���ائل وطرًق���ا مختلف���ة موج���ودة، أو يمك���ن 
الس���اح، ولكنه���ا غي���ر ُمَفعَّل���ة أو غي���ر ظاه���رة، فس���وف نرك���ز هن���ا عل���ى أس���لحة موج���ودة 
بالفع���ل، ولكنه���ا غي���ر مس���تخَدمة أو غي���ر ُمَتَنبَّ���ه له���ا، ولك���ن يمك���ن اس���تعمال نف���ط الع���رب 
والمس���لمين بواس���طتها كس���اح س���لمي ال حرب���ي، إضاف���ة الستش���راف آلي���ات جدي���دة يمكن 

أن يتسلح بها العرب والمسلمون أصحاب النفط.
وضمن هذا التجديد المطلوب في اس���تخدام مصادر األمة النفطية وثرواتها كأسلحة استراتيجية، 
خصوًص���ا أن النف���ط أصبح عماد الحضارة كله���ا، ومن الصعب التخلي عنه  ما يجعله س���اًحا في 
 ح���د ذاته، يمك���ن الحديث عن أس���لحة )حالي���ة( متصورة، وأخ���رى تمثل آلي���ات )جديدة( على

 النحو التالي:

أواًل: أبرز أسلحة النفط الحالية:
هناك مجموعة كبيرة مما يمكن أن نطلق عليه تجاوًزا »أسلحة النفط« التي يتسلح بها العالم العربي 
واإلس���امي والموجودة بالفعل حالًيا، ويسهل اس���تخدامها فوًرا، ومع ذلك ال يدرك أصحابها أنها 

أدوات ضغط كبيرة يمكن أن ُتؤِتي ثماًرا كثيرة لو جرى التنبه لها وُأحِسن استخداُمها.
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فقد ارتبطت قوة نفط العرب والمسلمين باعتماد الغرب على بترولهم منذ عشرات السنين، وزادت 
أهمية هذه القوة حينما ظهرت مخاطر االعتماد األمريكي والغربي على نفط العرب والمسلمين بدون 

بديل آخر خصوًصا عقب حظر 1973م. 
ومن���ذ ذلك الحين تصاعدت الدعوات للتخلص من االعتماد على هذا النفط العربي واإلس���امي 
تدريجيًّ���ا عب���ر مصادر بديلة للنفط من دول ومناطق أخرى جدي���دة -خصوًصا بعد تمرد دول أمريكا 
الاتيني���ة أيًضا- )مث���ل النفط اإلفريقي( أو بدائل طاقة غير النفط، وآخره���ا كان تأكيد الرئيس بوش 
 ف���ي يناي���ر 2006م، نية باده خفض التبعية األمريكية لنفط الش���رق األوس���ط بنس���بة 75% بحلول 

عام 2025م.
ورغ���م أن هذه الدعوات األمريكية لاس���تغناء عن النفط العربي والمس���لم هي ف���ي حد ذاتها تنبيه 
دوا به أمريكا والغرب فا أحد يتنبه ألهمية  وإيذان بوجود ساح ما في أيدي المسلمين، يمكن أن يهدِّ
ذلك، ولو باس���تخدام هذا الس���اح -بصورة س���لمية- عبر ابتكار آليات جديدة، ولو لمدة ربع القرن 

القادم؛ للحد من تنفيذ المخطط األمريكي باالستغناء عن النفط العربي.
ولهذا فالس���اح األول واألهم ال���ذي ينبغي أخذه في االعتبار هو الح���رص على اإلبقاء على هذه 
التبعية الغربية للعالم اإلس���امي والعربي فيما يخص النفط؛ عبر إفش���ال الخطط الغربية لخفض هذه 
التبعية لبترول العرب والمس���لمين )بواس���طة آليات مختلفة مثل: تقديم مغريات وعروض وصفقات 
خاصة ومكافآت للش���راء، أو خفض الس���عر بزيادة اإلنتاج، أو إجهاض مشاريع غربية لبدائل الطاقة 

برفض تمويلها، أو إفشال التحالفات الغربية النفطية مع دول أخرى(.
وذلك ألن اإلبقاء على هذه التبعية الغربية لنفط المس���لمين يش���كل بح���د ذاته قوة ضغط على هذه 
الدول؛ كي تؤيد الموقف العربي أو اإلس���امي السياس���ي فيما يخص قضايا مثل القضية الفلس���طينية 

)التي لم يحدث اهتمام دولي حقيق بها سوى عقب أزمة الحظر النفطي في عام 1973م(. 
ولكي ندرك أهمية هذا األمر، نش���ير إلى محاوالت صهيونية وأمريكية مبكرة متعددة إللقاء الضوء 
عل���ى خطورة ه���ذه التبعية النفطية الغربية لنفط العرب والمس���لمين، فمثًا ُعقدت عام 1975م، في 
القدس المحتلة ندوة إس���رائيلية دولية موس���عة كان موضوعها وعنوانها )المظاهر العسكرية للصراع 
العربي اإلسرائيلي(، ُنوقشت فيها )عناصر القوة في الوطن العربي(.. وحصل التركيز -بوجه خاص- 
على )العنصر النفطي وعائداته(، وال س���يما النفط الخليجي.. والسعودي.. ومما قيل فيها على لسان 
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البروفيس���ور جيوفري كيمب )1( : إن »الدرس الثاني السياس���ي والجيوس���تراتيجي الذي أود التطرق 
إليه يتعلق بقوة الس���يطرة العربية على دول العالم الصناعية وغير الصناعية، واألمر ببس���اطة أنه طالما 
بقي���ت أوروبا واليابان ودول العالم الثال���ث معتمدة على النفط العربي، ف���إن عليها أن تؤيد األماني 
العربية ووجهة نظرها في أس���س التس���وية الس���لمية.. وما لم تتضاءل القدرة االقتصادية لكتلة أوبك، 
فإن هذا االتجاه سيبقى مستمرًّا، وسنبقى مع حقيقة أن أهمية النفط السعودي ستزداد خال السنوات 
المقبلة، وهناك احتم���ال متزايد بأن تميل الكفة لصالح العرب نتيجة للضغط العربي النفطي والمالي 

على الواليات المتحدة األمريكية«. 
أما البروفيس���ور حاييم ب���اركاي فقال: إن النفط الخليجي وفائضه المالي س���يأخذان طريقهما إلى 
األسواق المالية للدول الصناعية، وهذا يعني أن ما ُوِصف ب� )البترو دوالر( قد أصبح عنصًرا أساسيًّا 
مؤثًرا لدى المصارف الكبيرة وفي األوس���اط الصناعية، وسيكون مؤثًرا بالتالي في السياسات الغربية 

واألمريكية تجاه النزاع العربي اإلسرائيلي«.

الفوائض والعوائد النفطية:
بات���ت الفوائ���ض والعوائد النفطية، خاصة مع تصاعد أس���عار النفط ألرق���ام فلكية وتضاعف هذه 
ا ال تزال الدول العربية واإلس���امية تجهل أهميته، أو  الفوائض، تمثل س���اًحا إس���اميًّا وعربيًّا مهمًّ
ل جزًءا كبيًرا من سمات  ال تس���تخدمه وال تتنبه له في ظل الثقافة االس���تهاكية والترفيهية التي تش���كِّ

الشخصية العربية النفطية.
فهذه الفوائض أو العوائد النفطية تكفي -لو جرى اس���تثمارها- لتحقيق طفرة في القوة االقتصادية 
العربية، ومن َثمَّ القوة السياس���ية للعرب والمسلمين؛ لكبر حجمه بالمقارنة بسوق االستثمار العربي 
الضعيف، ولو ظلت في بنوك الغرب -كأموال- س���تتعرض للحج���ز عليها أو مصادرتها في حاالت 
الخافات السياس���ية أو الحروب، )تم الحجز بالفعل على أموال العديد من الش���خصيات الخليجية 

والجمعيات الخيرية اإلسامية في الغرب بدعاوى اإلرهاب(. 
بل إن جزًءا كبيًرا من هذه العوائد اتجه -نتيجة التفكير غير الرشيد في البحث عن مصارف استراتيجية 
لها تفيد األمة- للمضاربات سواء في أسواق األوراق المالية أو في العقارات، أو اتجه إلى خارج المنطقة 

) 1( جملة اجلزيرة، عدد 195، 7 نوفمرب 2006م، وصحيفة الشرق األوسط عدد 10669، 2007/7/7م، »أعاصري حول املخزون 
النفطي«. 
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العربية، وقد ظهر أثر هذا التوجه في عمليات التغطية المضاعفة بمئات المرات لاكتتابات المعروضة 
في بعض البورصات العربية، أو التوس����ع في العقارات الفاخرة والس����ياحية في بلدان تعاني من مشكلة 
إس����كان خانقة كمصر واإلمارات، مما أدى إلى ارتفاع في أس����عار األراضي، وبالتالي إلى زيادات في 

الخدمات المقدمة لهذه االستثمارات، والتي تؤثر بطبيعتها على أسعار السلع االستهاكية.

1- حجم الفوائض:
المقص���ود بالفوائض النفطية هو م���ا يفيض عن حاجة أي بلد عربي من أموال النفط، بعد اس���تقطاع 
الميزانية والنفقات المختلفة لكل دولة من عائدات بيع النفط السنوية، وهذه الفوائض بدأ الحديث عنها 
جديًّا في أعقاب ثاني طفرة نفطية )األولى عقب حرب أكتوبر 1973م( بارتفاع أس���عار النفط منذ أوائل 
الثمانينيات وحتى منتصف التس���عينيات، بيد أن هذه الفوائض األولى ُأنفقت في بناء مش���اريع بالباد أو 
ضاعت في مشاريع ترفيهية وبناء قصور وفيات، ثم جاءت فترة االنحسار النفطي بعد انخفاض أسعار 
مته الس���نوات الس���ابقة من  النف���ط ألرقام متدنية في أواخر التس���عينيات من القرن الماضي، لتأكل ما قدَّ

فوائض.
بيد أن عودة الروح ألسعار النفط، خصوًصا مع بداية األلفية الثانية، وبلوغها حاجز ال�100 دوالر 

أحياًنا، وبصورة متصاعدة؛ رفع من حجم العوائد والفوائض بصورة كبيرة.
فارتفاع األس���عار خال عام���ي 2003-2004م مثًا أمَّ���ن ما قيمته 100 ملي���ار دوالر لاقتصاد 
الس���عودي، م���ا مثَّل فائًضا في الموازن���ة تتراوح قيمته بين 30 و40 ملي���ار دوالر، كما أن »عائدات 
دول مجلس التعاون الخليجي الست من النفط بلغت حدود 300 مليار دوالر، لتحقق بذلك ضعف 
إيراداتها قبل س���نتين، حتى إن دولة كالكويت بلغ فائض موازنتها بين ثمانية وعشرة مليارات دوالر« 

مقابل 4.8 مليار دوالر للسنة المالية 2003-2004م.
وق���د أك���د رئي���س مجموعة س���امبا المالي���ة ف���ي العاصم���ة الس���عودية أن االقتصادي���ات العربية 
جن���ت نح���و 250 مليار ريال )66 ملي���ار دوالر( من عوائ���د النفط عام 2006م، وه���و أعلى رقم 

تجنيه على اإلطاق لعام واحد.
أيًضا دفعت الوفرة المالية الضخمة التي نتجت عن ارتفاع أس���عار البترول إلى مطالبة بعض أعضاء 
ر بمليارات الدوالرات على الشعب )بمعدل 34  البرلمان الكويتي بتوزيع فائض أرباح النفط التي ُتَقدَّ
ألف دوالر لكل مواطن من الس���كان األصليين وهم مليون نس���مة فقط( بعدما وصل )فائض( أرباح 
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النفط إلى 26 مليار دوالر  في عام 2005م فقط؛ بسبب ارتفاع أسعار الخام عالميًّا!
بل إن قرابة 20 نائًبا في البرلمان )من أصل 50( عارضوا توس���ع الحكومة في اس���تخراج النفط، 
ورفض���وا منح الحكومة صاحية إبرام العقود في مش���روعها بش���أن التطوير واالس���تثمار في حقول 
الشمال النفطية بدعوى أنه »تفريط في الثروة النفطية«، على اعتبار أن الكويت -التي تعوم على %10 
من نفط العالم المكتشف– لديها فائض مالي كبير بلغ 30 مليار دوالر في السنوات الست الماضية، 

هذا باإلضافة إلى عائدات األصول الكويتية خارج الكويت، وهي تقدر بأكثر من مائة مليار دوالر.
ومما ُنش���ر ف���ي هذا الصدد حول حجم ه���ذه الفوائض كان تأكيد تقرير لمجلة »اإليكونوميس���ت« 
البريطانية في يونيو 2007م يرصد حجم هذه الفوائض في دول الخليج )البحرين- الكويت- عمان- 
قط���ر- الس���عودية- اإلمارات( بين عام���ي 2002 و2006م ذكرت فيه أنه مع ارتفاع أس���عار البترول 
ربحت هذه الدول الس���ت حوالي 1.5 تريليون دوالر من تصدير البترول، وهو مبلغ ضعف ما كسبته 
في األعوام الخمس���ة الس���ابقة عن ذلك، وقال كاتب المقال: إن حوالي تريليون دوالر ُصرفت في 

االستيراد، وأكثر من 543 بليون دوالر خرجت إلى خارج هذه الدول غالًبا في استثمارات أجنبية. 
كذلك قال تقرير لصندوق النقد الدولي نشرته وكالة األنباء الفرنسية 13 نوفمبر 2007م: إن الناتج 
اإلجمال���ي لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من 406 مليارات دوالر في عام 2003م إلى 712 
ملي���اًرا في عام 2006م، وإلى 790 ملياًرا في ع���ام 2007م، وتوقع الصندوق أن يصل هذا الناتج 

إلى 883 مليار دوالر في عام 2008م.
وق���ال تقرير آخر ل� »معهد التمويل الدولي«: إن إجمالي أرص���دة دول الخليج العربي في الخارج 
س���ترتفع بنهاية عام 2008م لتتجاوز مبلغ ألفي )2000( مليار دوالر؛ وذلك بس���بب االرتفاع الحاد 
في أس���عار النفط، وقال التقرير الذي نش���رته صحيفة الفاينانش���يال تايمز في عددها الصادر 17 يناير 
2008م: إن ث���روة المنطق���ة في الخارج من حكومي���ة أو خاصة بلغت في نهاية ع���ام 2007م قرابة 

1800 مليار دوالر.
أيًضا أشار تقرير لمجلة )نيوزويك( األمريكية )1( إلى أن دول مجلس التعاون الست حصلت بنهاية 
ره معهد التمويل الدولي ب�540 مليار دوالر، مما يفوق  عام 2007م على دخل إضافي من نفطها، قدَّ

قيمة صادرات البرازيل والهند وبولندا وتركيا مجتمعة.

)1( تقرير »االجتاهات االقتصادية االسرتاتيجية«، مركز الدراسات السياسية واالسرتاتيجية باألهرام- 2007م.
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وأكدت المجلة أنه إذا ما استمرت )الطفرة النفطية( الراهنة، فإن التكتل الخليجي سيصبح سادس 
أكبر اقتصاد في العالم بحلول سنة 2030م.

وقد دف���ع تضخم وأهمية هذه الفوائض، األمين العام لمجلس الوح���دة االقتصادية العربية أحمد 
جويلي للدعوة في مارس 2007م إلى قمة اقتصادية عربية تبحث س���بل اس���تثمار الفوائض البترولية 
بالمنطق���ة، الفًتا إلى »أن هذه الفوائض تعتبر الفرصة الثانية أمام البلدان العربية لتنمية المنطقة«، كما 

طرح خبراء االقتصاد أفكاًرا عديدة الستغال هذه الفوائض في مشاريع عربية وإسامية. 

2- الفوائض وصفقات السالح :

غالًبا ما تس���عى الدول الغربية الس���تعادة ما أنفقته في ش���راء البترول من الدول العربية واإلسامية 
في صورة صفقات س���اح باهظة للدول العربية، وهي سياسة أمريكية وأوروبية ثابتة، خصوًصا في 

حاالت ارتفاع أسعار النفط بصورة كبيرة.
ولخطورة هذا الس���اح الغربي الذي يس���تهدف اس���تنزاف ه���ذه الفوائض النفطي���ة العربية وعدم 
اس���تفادة األم���ة منها؛ ألن صفقات الس���اح )في ظل تجمي���د الحروب في المنطقة م���ا لم تكن بين 
العرب والمسلمين وبعضهم البعض( تفسد وتصدأ وتتقادم وُتوَضع في المخازن، ما يتطلب الحاجة 

لتحديثها دوًما.

 نش���ير هنا ألهم ما جاء في تقرير »س���يبري« الس���نوي األخير للتسلح الذي 
ُأعلن عنه بالقاهرة يوم 23 يناير 2008م.

ح���ول  )س���يبري(  الس���ام  ألبح���اث  اس���توكهولم  لمعه���د  الس���نوي  الكت���اب  كش���ف  فق���د 
»التس���لح ون���زع الس���اح واألمن الدول���ي« في الطبع���ة العربي���ة الخامس���ة منه لع���ام 2007م عن 
حقائ���ق مهم���ة فيم���ا يخ���ص التس���لح ف���ي المنطق���ة العربي���ة، أب���رزه أن دول���ة اإلم���ارات العربية 
تتق���دم عل���ى إس���رائيل ف���ي اس���تيراد األس���لحة التقليدي���ة من الغ���رب، بما يس���اوي نح���و 9368 

بليون دوالر، يليها السعودية، فيما تأتي إيران في المرتبة الرابعة.
وكش���فت مناقشات التقرير -خال ندوة عقدها »المجلس المصري للشئون الخارجية«، 23 يناير 
2008م بحضور معدي التقرير على لسان الباحث السويدي Daniel Nord - أن دولة اإلمارات 
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العربية المتحدة تحتل صدارة دول المنطقة في شراء األسلحة التقليدية من الغرب بما يساوي 9368 
بليون دوالر، يليها الس���عودية بنحو 8635 بليون، وإس���رائيل بنحو 6276 بليون دوالر، وإيران في 

المرتبة الرابعة بنحو 4524 بليون دوالر«. 
وكش���ف خبراء ناقشوا التقرير -الذي يصدره معهد استكهولم ألبحاث السام )سيبري( منذ ثمانية 
وثاثين عاًما تحت اسم )SIPRY( حول »التسلح ونزع الساح واألمن الدولي«- أن أرقام األنفاق 

العسكري تستنزف العوائد النفطية!
إذ قال الدكتور مصطفى علوي أستاذ العلوم السياسية –في الندوة التي دعا لها المؤلف-: إن كتاب 
»سيبري« كشف أن هناك »موجة ثانية« من الصفقات وبيع الساح تذهب من الغرب إلى دوٍل بعينها، 
وتحدي���ًدا إلى إس���رائيل ودول التعاون الخليجي، وهو ما كش���فت عنه زيارات الرئيس���ين األمريكي 

والفرنسي األخيرتين إلى المنطقة«.
وأرجع »علوي« هدف صفقات األسلحة لدول التعاون الخليجي إلى »استنزاف أجزاء من الموارد 
النفطية لهذه الدول، خاصة وأن هذه الصفقات ال ُتترَجم إلى قدرات عس���كرية واضحة تس���تفيد منها 

دول التعاون الخليجي بشكل حقيقي متفرد«.
ولم تمِض أيام على تقرير »سيبري« حتى زار كل من الرئيسين األمريكي بوش والفرنسي ساركوزي 
دول الخلي���ج في يناير 2008م لعقد صفقات س���اح وغيرها بالمليارات، فس���اركوزي حقَّق لباده 
صفقات في دولة واحدة كالسعودية تزيد عن 80 مليار يورو، منها اتفاق آخر خاص باألمن الداخلي 
ب�10 مليارات يورو، وس���بعة مش���اريع في مجال التس���لح ُقدِّرت قيمتها ب�12 ملي���ار يورو؛ تتضمن 
مروحيات وطائرات تموين وفرقاطات وغواص���ات، وكذلك قدرات جوية للمراقبة ودورية بحرية، 

وأنظمة دفاع جوي، وتحديث الحرس الوطني )1(. 
وبوش سعى للشيء نفسه وأكثر في جولته الخليجية التي ُوصفت بجولة الوداع؛ حيث عقد صفقات 
ساح مع دول محور االعتدال الخليجية، شملت بيع صواريخ باتريوت لإلمارات والكويت، وأنظمة 
لإلنذار المبكر بقيمة عشرة مليارات دوالر، وبيع نظام »آواكس« لإلنذار المبكر للسعودية بقيمة 400 
مليون دوالر، وركَّزت الزيارة على ارتفاع أس���عار النفط العالمية مؤخًرا، وتزايد االعتماد األمريكي 
 19 ن���ت،  الي���ن.  أون  إس���ام  موق���ع  حلف���اء؟،  لعب���ة  أم  منافس���ة   .. اخللي���ج  يف  »س���اركوزي  عرف���ة،  مج���ال  حمم���د   )1( 

يناير 2008م. 
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والغرب���ي عموًما على بترول الخليج، وتأثير هذه الزيادات على تضخ���م العوائد النفطية الخليجية، 
واأله���م المخاوف األمريكية من تصاعد أصوات في الخليج تطالب باالعتماد على العملة األوروبية 

)اليورو( بداًل من الدوالر في أسعار النفط )1(. 
ويضاف إلى ذلك صفقات األس���لحة التي أعلنت عنها الواليات المتحدة األمريكية لدول الخليج 

في سبتمبر 2007م، والتي تصل إلى نحو 20 مليار دوالر.
والمش���كلة هنا هي أن اإلنفاق العس���كري التراكمي لدول مجلس التعاون الخليجي يتصاعد، فقد 
ارتفع بين عامي 2000 و2005م إلى 233 مليار دوالر، أي ما يوازي 70% من اإلنفاق العس���كري 

العربي، و4% من اإلنفاق العسكري العالمي.
ما يعني أن نس���بة اإلنفاق العس���كري م���ن الناتج المحلي اإلجمالي ف���ي كل دولة من دول مجلس 
التعاون الخليجي يزيد، ففي عام 2004م فقط بلغت هذه النسبة 12% في سلطنة عمان، و3.8% في 

المملكة العربية السعودية، و9.7% في الكويت.
وغالًبا ما يأتي هذا اإلنفاق على حساب مجاالت إنفاق تنموية أخرى، ويتفوق عليها بشكل كبير، 
فوفًق���ا لبيانات التقرير االقتصادي العربي الموحد، وبيانات التقرير الس���نوي للمعهد الدولي لبحوث 
الس���ام، بلغ نصيب الفرد الخليجي من اإلنفاق العسكري 958 دوالًرا في عام 2004م، ويتفاوت 
ه���ذا النصيب بين دولة خليجية وأخرى، فنصيب الفرد الكويتي من اإلنفاق العس���كري هو األكبر؛ 
حي���ث يبلغ 1618 دوالًرا، يليه الفرد العمان���ي ونصيبه 1307 دوالرات، أما نصيب الفرد البحريني 

من اإلنفاق العسكري، فقد بلغ 644 دوالًرا في عام 2004م.
وهذه مؤشرات تكشف عن أن نصيب الفرد الخليجي من اإلنفاق العسكري هو واحد من بين أعلى 
أنصبة األفراد من اإلنفاق العس���كري في مختلف مناطق العالم، بينما كان نصيب الفرد في الكويت 
م���ن اإلنفاق على الصحة في عام 2002م يبلغ 552 دوالًرا، كان نصيبه من اإلنفاق العس���كري في 
العام نفسه 1239 دوالًرا، ونصيب الفرد من اإلنفاق الصحي في سلطنة عمان 379 دوالًرا في عام 
2002م، أما نصيبه من اإلنفاق العس���كري، فكان يبلغ في العام نفسه 976 دوالًرا، واألمر ذاته في 
المملكة العربية السعودية؛ حيث لم يكن نصيب الفرد من اإلنفاق الصحي يزيد على 534 دوالًرا، 

أما نصيبه من اإلنفاق العسكري، فكان يبلغ 838 دوالًرا. )2(

)1( حممد مجال عرفة، جولة بوش .. النفط ثم النفط .. فالنفط«، إسام أون الين. نت، 10 يناير 2008م!

) 2( ش���حاتة حمم���د ناصر، اخللي���ج والطفرة النفطية الثانية .. أولويات اإلنفاق، جملة السياس���ة الدولية، مركز الدراس���ات السياس���ية 
واالسرتاتيجية باألهرام، العدد 171، يناير 2008م. 
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البعض –مثل الدكتور حس���ن عيسى– طرح في مقاٍل نشرته مجلة »المجتمع« الكويتية في ديسمبر 
2007م، فك���رة محاربة الجوع والفقر في العالم اإلس���امي والعربي عبر إخراج زكاة هذه الفوائض 
البترولي���ة فقط، مؤكًدا أن زكاة هذه األموال تقدر بحوالي )13.5 بليون دوالر( أو أكثر لو ضربنا هذا 
الرقم في رقم 8 - في حالة إخراج زكاة الركاز- وأن العلماء ذهبوا إلى وجوب الزكاة بنسبة الُخمس 
ف���ي الركاز والمعدن المس���تخَرج م���ن األرض؛ لقول النبي صلى اهلل عليه وس���لم: »وف���ي الركاز 
ا َأْخَرْجَنا  ُتْم َوِممَّ الُخُمس« )البخاري(، ولقوله تعالى: }َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَس���بْ

َلُكْم ِمَن اأْلَْرِض{ ]البقرة: 267[.
إىل  أمور حتتاج  الفوائض، وهي  هذه  من  املستخَرجة  الزكاة  بهذه  والفقر  اجلوع  ودعا حملاربة   

مشاريع ضخمة وأموال طائلة )1(.
لاقتصاد  كامل  صاحل  مركز  -مدير  عمر«  احلليم  عبد  »أمحد  الدكتور  مثل  اآلخر  والبعض 
اإلسامي- أشار يف تصرحيات منشورة جبريدة »اجلمهورية« املصرية يف أبريل 2002م، إىل أن ساح 
بتحرك  بدئ  إذا  فّعااًل  يكون  أن  أمريكا ميكن  اخلارجية يف مصارف  واألرصدة  العربية  االستثمارات 
عربي مجاعي بالتهديد باستخدامه، وذكر أن حجم هذه األرصدة يبلغ تريليون ونصف مليار دوالر 

أمريكي تقريًبا.
ولكن القضية المهمة هنا هي كيفية اس���تثمار هذه الفوائض في مش���اريع اس���تراتيجية وحيوية تدر 
عوائ���د مالية فعلي���ة، بعيًدا عن أموال النفط، وتدر -وهو األهم- نفوًذا عربيًّا اقتصاديًّا على الس���احة 
العالمية -كالصين والنمور اآلس���يوية- ينعكس على نفوذ سياس���ي قوي، مثل االس���تثمار في مرافق 
حيوي���ة أمريكية وأوروبية، أو الس���عي لتحويل صفقات الس���اح على األقل لبرام���ج تنموية، وليس 

مجرد توريد أسلحة.

النفط كسالح لحماية األقليات المسلمة:
ويتصل بفكرة تنويع مصادر اس���تثمار أموال النفط، فكرة أخرى بش���أن اس���تخدام النفط كس���اح 
لحماية األقليات المس���لمة في العالم غير المس���لم، وف���ي الدول التي يجري االس���تثمار فيها، كما 
يحدث في الصين وفي أوروبا ) مثل أزمة اإلس���اءة الدانمركية(، وربط هذا بحجم االستهاك العربي 

والوارادات، والمقاطعة أيًضا كساح.

)1( أمحد عيسى، اجلوع يف عصر التكنولوجيا، جملة اجملتمع، الكويت، 8 ديسمرب 2008م.
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بعبارة أخرى، الس���عي الس���تقطاب دول أخرى كبرى غربية وغير غربية )آسيوية مثًا كالصين(، 
وأسرها بساح النفط العربي -عبر صفقات تفضيلية- سواء لجهة الضغط عليها بساح النفط الحًقا؛ 
كي تحسن معاملة األقليات المسلمة بها، أو لجهة االستفادة من مواقفها الدولية في مساندة القضايا 
العربية، أو لجهة معادلتها للقوة العظمى الحالية )أمريكا( في حالة غضب األخيرة من س���اح النفط 
العربي الجديد، والس���عي الس���تخدام القوة العس���كرية في تغيير أنظمة نفطي���ة –كحالة العراق– أو 

التهديد بها.
فف���ي الوق���ت ال���ذي يس���عى في���ه الغ���رب –أمري���كا تحدي���ًدا - للتخل���ص م���ن ع���بء التبعي���ة 
للنف���ط العرب���ي واإلس���امي ي���زداد اعتم���اد دول أخ���رى آس���يوية عل���ى ه���ذا النف���ط، فالصي���ن 
ودول آس���يوية أخرى أش���د طلًب���ا على النف���ط بفعل النمو المتس���ارع بها، م���ا يتطلب س���عًيا عربيًّا 
وإس���اميًّا الس���تخدام ه���ذا الس���اح )النف���ط( للضغ���ط عل���ى الصي���ن وه���ذه الدول اآلس���يوية؛ 
م���ن  المش���روعة  واإلس���امية  العربي���ة  المطال���ب  وتس���اند  األمريكي���ة،  الهيمن���ة  تع���ادل  ك���ي 
���ن س���لوكها مع األقليات المس���لمة م���ن جهة أخ���رى، وأن تتحول ه���ذه الدول  جه���ة، وكي تحسِّ

الكبرى تدريجيًّا لرصيد استراتيجي في صالح الجانب العربي. 
فمع اس���تمرار النمو االقتصادي الكبير في الصين والهند يزداد اس���تهاك البترول بنفس النس���بة، 
فالصين تس���تهلك حالًيا ضعف ما كانت تس���تهلكه منذ عش���رة أعوام، وتعتبر ثالث أكبر مس���تهلك 
 للنفط في العالم بعد اليابان، بل س���وف تتفوق على اليابان لتصبح ثاني أكبر مستهلك للبترول خال 

أعوام قليلة. 
وق���د دف���ع ه���ذا الصي���ن للتفكي���ر ف���ي الس���عي لتأس���يس مخ���زون اس���تراتيجي عل���ى غ���رار 
المخ���زون االس���تراتيجي األمريك���ي؛ تحس���ًبا لمش���كات تواجهه���ا مس���تقبًا تعط���ل مس���يرتها 
النف���ط  م���ن  برمي���ل  يع���ادل نح���و 100 ملي���ون  المقت���رح  المتصاع���دة، والمخ���زون  التنموي���ة 
الس���عودي، أي م���ا يع���ادل عش���رة أي���ام م���ن اإلنت���اج النفط���ي للمملك���ة ككل، م���ا يتطل���ب 
ب���دوره أن يج���ري االس���تفادة م���ن ه���ذا االرته���ان والتبعي���ة الصيني���ة لنف���ط العرب والمس���لمين 
ف���ي الضغ���ط عل���ى الصين م���ن أج���ل قضايا إس���امية عدي���دة، أقله���ا توفي���ر الحماي���ة لألقليات 
المس���لمة هن���اك الت���ي تعان���ي القه���ر، فض���ًا ع���ن لع���ب دور م���واٍز لل���دور األمريك���ي المنحاز 

إلسرائيل وضد المصالح العربية. 
وكمث���ال عل���ى أهمي���ة ه���ذا الس���اح، نش���ير لتقري���ر بثت���ه وكال���ة رويتر ف���ي نوفمب���ر 2006م 
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نهًج���ا  هن���اك  )1(، وأن  الصي���ن عل���ى مصراعيه���ا«  فت���ح مس���اجد  المس���لمين  »نف���ط  أن  أك���د 
جدي���ًدا تتبع���ه الحكوم���ة الش���يوعية هن���اك؛ به���دف كس���ب التأيي���د في الش���رق األوس���ط الغني 
بالنف���ط، يتمث���ل ف���ي تخفي���ف القي���ود المتعلق���ة باإلس���ام داخل الب���اد، بم���ا أت���اح لمزيد من 
مس���لمي الصي���ن تحقي���ق أحامه���م بتعلُّ���م أص���ول دينه���م، خصوًصا ف���ي إقليم ش���ينجيانج ذي 
األغلبي���ة المس���لمة، وإع���ادة بن���اء مس���اجد لحق بها ض���رر بالغ إب���ان موج���ة »الث���ورة الثقافية«، 

وجاءت عمليات الترميم بقدر مدهش من الفخامة.
أيًض���ا يمكن االس���تفادة هن���ا من الهج���وم الصناع���ي الصين���ي على البل���دان العربي���ة، ودخول 
الصي���ن ف���ي مش���روعات نفطي���ة عربي���ة وإس���امية عدي���دة، بينم���ا كان���ت للصين ممتل���كات في 
حق���ول نفطي���ة وغازي���ة ف���ي 23 دولة في ع���ام 2003م ارتف���ع هذا الع���دد إلى 36 دولة ف���ي العام 
2005م، وخ���ال الس���نوات الخم���س األخي���رة لوح���ظ دخ���ول الش���ركات الصيني���ة إل���ى الدول 
العربي���ة بش���كل كبي���ر: فف���ي الس���ودان مث���ًا الش���ركات الصيني���ة تنت���ج نح���و 80% م���ن النف���ط 
الس���وداني )حوال���ي 600 أل���ف برمي���ل يوميًّ���ا (، وهن���اك استكش���افات صيني���ة ع���ن الغ���از ف���ي 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية، وكذل���ك هن���اك مش���روع صين���ي كبي���ر ف���ي الجزائ���ر بالتع���اون 

مع شركة النفط الوطنية الجزائرية، وفي إيران أيًضا هناك مشروعات صينية.

المسلمون وسالح الغذاء
عندم���ا اس���تعمل الع���رب س���اح حظ���ر النف���ط ع���ام 1973م، ُس���ئل هن���ري كيس���نجر وزي���ر 
العس���كرية الحت���ال  الق���وة  أمري���كا  اس���تخدام  إمكاني���ة  ع���ن  األمريك���ي حين���ذاك  الخارجي���ة 

منابع النفط ؟ فأجاب أنهم سيستخدمون »ساح الغذاء«.
ق���رروا  -الذي���ن  الع���رب  س���يجعلون  والغ���رب  األمريكيي���ن  أن  حينئ���ذ  كيس���نجر  وذك���ر   
س���يدخل  دوالر  كل  وأن  غالًي���ا،  الثم���ن  يدفع���ون  المعرك���ة-  ف���ي  س���اًحا  النف���ط  اس���تخدام 
الجي���ب األيم���ن للع���رب س���يخرجه -أي األمري���كان- م���ن الجي���ب األيس���ر أضع���اف أضعاف���ه 

بشراء الحديد )يقصد الساح(.

1165993=http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid  : 1( رابط للخرب(
 2FNWALayout%pagename=Zone-Arabic-News&985486
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كما أكد كيس���نجر أنهم سوف يعالجون خلل سيطرة العرب على النفط من خال السيطرة الكاملة 
عل���ى جمي���ع المنطقة )وهذا ما فعلوه بش���كل تدريجي(، ولذلك فأحد عناص���ر الضعف في موقف 
الدول العربية واإلس���امية المنتجة للنفط، والذي يعد بمثابة الس���اح المضاد لساحهم النفطي هو 
استخدام الغرب لساح الغذاء ضد العرب، سواء عبر رفع سعره أو عبر حجبه، أو تخفيض الكميات 
الواردة منه للس���وق العالمي؛ لرفع س���عره )القمح والذرة والزيوت أمثلة برزت مؤخًرا عقب ارتفاع 

أسعار النفط بشدة(.
 فال���واردات الغذائي���ة العربي���ة تمث���ل نح���و 16% م���ن قيم���ة ال���واردات العربي���ة بش���كل ع���ام 
ا؛ حي���ث يتراوح حج���م الفجوة  م���ا يعن���ي أن الوض���ع الحالي لألم���ن الغذائي العربي س���يئ ج���دًّ

الغذائية بين 50% في الحبوب و30% في اللحوم واأللبان.
َرت بما بي���ن 12 و 17 ملي���ار دوالر خال  وألن قيم���ة الفج���وة الغذائي���ة في العال���م العربي ُق���دِّ
الفت���رة م���ن ع���ام 1992 إل���ى 2003م فق���ط، وف���ق دراس���ة اقتصادي���ة أصدره���ا معه���د بحوث 
االقتص���اد الزراع���ي بالقاه���رة، كم���ا أن العال���م العرب���ي يس���تورد بم���ا قيمت���ه 20 ملي���ار دوالر 
ر بحوال���ي 4.5 ملي���ار فق���ط أغذي���ة، فهن���اك مش���كلة حقيقي���ة  س���نويًّا س���لًعا غذائي���ة، ويص���دِّ
ف���ي تغطية ه���ذه ال���واردات الزراعي���ة، ما يتطلب الس���عي الج���دي لزراع���ة أراٍض عربي���ة بصورة 
اس���تراتيجية وف���ق تص���ور عرب���ي إس���امي ع���ام تش���ارك في���ه دول ب���األرض، وأخ���رى بالمال، 
وثالث���ة بالخب���رة الزراعي���ة، ورابع���ة باألي���دي العامل���ة المدرب���ة، وض���رورة دخ���ول رأس المال 

النفطي والقطاع الخاص في هذه المشاريع المربحة.
وهن���اك مقترح���ات عدي���دة تزخ���ر به���ا أرف���ف مراك���ز الدراس���ات العربي���ة للتغلب عل���ى هذه 
المش���كلة، الت���ي يمك���ن أن تح���ول س���اح النف���ط الجديد لس���اح عدي���م الجدوى ف���ي مواجهة 
س���اح الغ���ذاء، منه���ا اقتراحات الدراس���ة س���الفة الذكر الت���ي أصدره���ا معهد بح���وث االقتصاد 
الزراع���ي بالقاه���رة بعن���وان »مح���ددات األم���ن الغذائ���ي العرب���ي« لح���ل المش���كلة الغذائي���ة في 

الوطن العربي.
بع���ض ه���ذه المقترح���ات تتمث���ل ف���ي المطالبة ببن���اء ش���بكة جيدة م���ن البني���ة األساس���ية التي 
ترب���ط الوط���ن العرب���ي بعضه ببع���ض؛ تب���دأ بالط���رق البري���ة، والس���كك الحديدي���ة والمطارات 
الحدودي���ة )عل���ى ح���دود كل دول���ة م���ن ال���دول العربي���ة الش���قيقة مطار متص���ل بالمط���ار اآلخر 
عل���ى نف���س الح���دود(، وش���بكة موان���ئ جيدة م���ع ش���بكة مواص���ات واتصاالت عل���ى أحدث 
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���د، يضمن مع  مس���تًوى تكنولوج���ي؛ باإلضاف���ة إل���ى العمل على إص���دار تش���ريع اقتصادي موحَّ
الس���امة القطري���ة س���امة وأم���ان انتق���ال رءوس األم���وال واألف���راد الع���رب م���ن مناط���ق الوفرة 

إلى مناطق االستثمار.
د الدراسة على ضرورة التنسيق العربي في مجال اإلنتاج وفًقا لمبدأ الميزة النسبية، وبما   كما تشدِّ
يحقق زيادة كفاءة استخدام الموارد العربية، وزيادة وتعظيم اإلنتاج العربي، وزيادة وتعميق التعاون 
العرب���ي، خاصة ف���ي مجال إنتاج وتجارة الغذاء باإلضافة إلى العمل على إيجاد مؤسس���ات ش���عبية 

اقتصادية تعمل بإرادة التعاون على تعميق العاقات االقتصادية بما يحقق الرفاهية للجميع. 
كما دعت الدراس���ة إلى العمل على إزالة أس���باب فشل التعاون العربي في مجال اإلنتاج الغذائي، 
والقضاء على التباين الشديد في متوسطات الدخول الفردية في الدول العربية، باإلضافة إلى استمرار 
المحاوالت العربية في إنشاء تجمع عربي اقتصادي يساهم في تحقيق األهداف االقتصادية للمواطن 
العربي، وعلى رأسها تحقيق األمن الغذائي، باإلضافة إلى السعي لتنويع اإلنتاج وهياكله في الدول 
العربية؛ بحيث يقوم كل ُقْطر عربي بإمداد باقي الوطن العربي بس���لع غذائية لها ميزة نس���بية في هذا 

القطر.
ومع���روف أن الدول اإلس���امية ال تنتج الكثير من الس���لع والخدمات، بل تس���تورد معظم ما هو 
ضروري وكمالي إلشباع حاجات المجتمع ) بلغت نسبة االعتماد على االستيراد من الخارج حسب 
التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2005م حوالي 85%(، وتعتمد اقتصادات الدول اإلسامية 
اعتماًدا رئيًسا على النفط؛ حيث تلعب صادرات النفط دوًرا مهيمًنا، ويمثل في معظم الحاالت أكثر 

من 80% من إجمالي الصادرات، وترتفع النسبة في بعض الدول إلى أكثر من %95.
وهذا األمر في غاية الخطورة؛ ألنه ال يوجد ضمان أن عائدات الدول اإلسامية من تصدير النفط 
س���تظل كافية لتمويل االس���تيراد الض���روري؛ وال يوجد ضمان أن الدول اإلس���امية لن تضطر إلى 
خفض إنتاجها من النفط؛ بس���بب ظهور منتجين جدد في س���وق النفط العالمية، أو بسبب انخفاض 
الطل���ب العالمي على النفط، أو ألس���باب أخرى كظهور طاقة بديلة رخيص���ة، فا يوجد ضمان أن 

األبحاث العلمية الحديثة لن تسفر عن اكتشاف أو اختراع مصدر طاقة جديد منافس للنفط.
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النفط يقلب نمط الحياة الغربية

إن التخلص من االعتماد على نفط المس���لمين ُيعتَبر بالنسبة للغرب هدًفا استراتيجيًّا، ولهذا يجب 
على الدول النفطية أن تصحح هذا الواقع وتس���عى لاعتماد على نفسها في مشاريع غذائية وصناعية 
تنت���ج احتياجاتها، وال ترهن نفس���ها للغرب، كما يرهن هو نفس���ه للدول العربية واإلس���امية طلًبا 
للنفط، خصوًصا بعدما ارتفعت عائدات النفط بصورة ضخمة مع وصول أس���عار النفط إلى أكثر من 

100 دوالر للبرميل.
عل���ى  اعتم���د  األمريكي���ة  الحي���اة  نم���ط  وألن  األط���راف؛  مترامي���ة  كامل���ة  ق���اّرة  ألنه���ا 
mass- ( فك���رة انخف���اض تكلف���ة النق���ل ورخص���ه، وم���ن ثم عل���ى فك���رة اإلنت���اج الضخ���م
producing( ف���ي أماك���ن بعي���دة ونقل���ه لمراك���ز الطل���ب، فق���د ارتب���ط ذل���ك كل���ه بفك���رة 
وج���ود نف���ط رخي���ص الثمن ُيَس���هِّل هذه التنق���ات الكثي���رة، ويجع���ل عملية نق���ل المنتجات من 

أماكن اإلنتاج البعيدة لمراكز البيع رخيصة.
وألن س���عر بي���ع النف���ط ارتف���ع بص���ورة كبي���رة، وتخط���ى كل الحواج���ز المتوقع���ة، كم���ا أن 
المخ���زون النفط���ي األمريك���ي ل���ن يصم���د أم���ام االس���تهاك المتزاي���د، فض���ًا ع���ن اس���تنزاف 
نف���ط  ف���ي صال���ح  التط���ورات تص���ّب  ه���ذه  ف���إن كل  الاتيني���ة،  أمري���كا  لنف���ط دول  أمري���كا 

المسلمين والعرب، وترفع من أسهمه مستقبًا بصورة أكبر، وهذا ساح في حد ذاته.
فالمخ���زون النفطي الاتيني الذي ركَّزت عليه أمريكا في الفترة الماضية، بدأ اآلن ينضب، أو هو 
في طريقة للنضوب في وقت قريب )مخزون أمريكا الاتينية ال يتعدى 12% من االحتياطي العالمي، 
وأمريكا الش���مالية 4%، كما أن التوس���ع الصناعي ف���ي دول أمريكا الاتيني���ة كالبرازيل واألرجنتين 
وش���يلي، يزيد حاجتها إلى النفط(، وبالتالي أصبحت خيارات أمريكا والغرب محدودة أكثر، وزاد 
اعتماده���م على بترول العرب في الوقت الحاضر، ما زاد ب���دوره من أهمية النفط العربي، وزاد من 

أهمية هذا الساح في يد الدول العربية.
وه���ذا النضوب المرتقب لنفط أمريكا بعد س���نوات قليلة، وكذا ارتفاع أس���عار النفط العالمية، له 
تأثي���رات مجتمعي���ة وحياتية كبيرة على المجتمع���ات الغربية، خصوًصا أمري���كا؛ بحيث تتزايد هذه 
التأثيرات مع ارتفاع أسعار النفط ما يعني أن النفط يلعب وسيلعب دوًرا في إعادة فك وتركيب هوية 

ومعيشة المجتمعات هنا وهناك.
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وهذه ثالثة أمثلة على ذلك :
)األول( : أن أمريكا مثًا اعتمدت على النفط الرخيص في حياتها منذ ظهور النفط )بضع سنتات، 
وعندما ارتفع وصل إلى قرابة 2.4 دوالر للجالون (، ومن ثم قام نشاطها االقتصادي كله على فكرة 
رخص أس���عار المواصات بين الواليات األمريكية وبين بعضها البعض، وكذا بين القارة األمريكية 
والعال���م الخارجي، ما أدى لظهور فكرة الش���ركات المتعددة الجنس���يات، وفك���رة التصنيع في غير 
مراكز اإلنتاج الرئيس���ة )اإلنتاج في الصين أو الهند لمنتجات أمريكية، ونقلها ألمريكا بأس���عار شحن 

رخيصة(، أو عدم زراعة منتجات معينة وشراؤها من الخارج.
 ومع ارتفاع أس���عار النفط ارتفعت أس���عار المواصات وتكلفة الش���حن، ما يعني ارتفاع أس���عار 
الس���لع المس���توردة عموًما، والس���عي لإلنتاج المحلي لتعويض هذا االرتفاع في الس���عر، ومن َثّم 
التحول التدريجي في فكرة فصل مراكز اإلنتاج عن البيع والتوزيع، وتدمير نمط الش���ركات المتعددة 
الجنس���يات، خصوًصا في ظل حالة اإلقبال العربي على ش���راء فروع ش���ركات غربية، أو االستثمار 
بص���ورة أكبر ف���ي الداخل العربي، وف���ي بلدان أخرى آس���يوية وإفريقية بعيًدا ع���ن الغرب، وظهور 

تكتات صناعية نفطية عربية مهمة يمكن أن تعلب دوًرا مؤثًرا.
)الثان���ي(: أن ارتفاع أس���عار النفط ربما يعيد العالم للعصر الزراع���ي القديم حينما كانت كل دولة 
تسعى لزراعة منتجاتها الغذائية لسكانها في أراضيها، قبل أن تظهر أفكار اإلنتاج بالجملة، والشركات 
متعددة الجنسيات، وهذا مكسب للعالم العربي واإلسامي؛ كي يشرع في سلسلة مشروعات زراعية 

مشتركة – مجبًرا هذه المرة – لتعويض النقص في الغذاء، وارتفاع أسعاره دوليًّا.
كم���ا أن ارتف���اع س���عر الغذاء بص���ورة غي���ر اقتصادي���ة، وارتب���اط أمري���كا بنفط المس���لمين من 
ش���أنه أن يؤث���ر عل���ى طبيع���ة المجتمع األمريك���ي وفكرة الرأس���مالية م���ن زاوية، ويزي���د من حالة 
االس���تقطاب المجتمع���ي الداخل���ي تج���اه النم���ط االس���تعماري القدي���م، س���واء أدت لتف���كك 
وانهي���ار مقوم���ات اإلمبراطوري���ة األمريكي���ة لصال���ح ق���ًوى أخ���رى ف���ي أوروب���ا وآس���يا،وربما 
 ت���ؤدي لط���رح أف���كار يميني���ة تدع���و لمزي���د م���ن التدخل ف���ي ال���دول النفطي���ة لضمان الس���يطرة 

على النفط.
لقد توقع الدكتور الس���يد عليوة الخبير في الشئون السياس���ية والدولية - في ندوة بمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب 7 فبراير 2008م تحت عنوان: »قضايا المياه والطاقة في الشرق األوسط«- أن تشهد 
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الفترة القادمة تفتيت دول ومياد دول أو دويات أخرى في ضوء الصراعات على النفط.
)الثالث( : أن أهمية النفط ستجعل منه –مع الوقت - قيمة استراتيجية أعلى من قيمة أشياء أخرى 
كالعاقات األمريكية اإلس���رائيلية مثًا بعد فترة وجيزة، ومن ثم يمكن - لو ُأحس���ن اس���تخدمه- أن 

يكون ساًحا سياسيًّا مؤثًرا وقويًّا يغيِّر من السياسة األمريكية ذاتها تجاه قضايا عربية كفلسطين.

مزايا وأسلحة أخرى
 ويمك���ن أن تزي���د أهمي���ة نف���ط المس���لمين ف���ي الضغ���ط عل���ى ه���ذا النظ���ام المجتمع���ي – 
الصناع���ي األمريك���ي أيًض���ا، ف���ي حال���ة اس���تخدام المس���لمين، أو تلويحهم بس���اح بي���ع النفط 
بعمل���ة أخ���رى غي���ر ال���دوالر، مث���ل ربط���ه باليورو، أو بس���لة عم���ات عالمي���ة مختلف���ة، ما قد 
يك���ون كارث���ة عل���ى االقتص���اد األمريك���ي ل���و ح���دث.. وألج���ل ذل���ك تس���عى واش���نطن لتقوية 
عاقته���ا ب���دول الخلي���ج حالًي���ا، وفي الوق���ت ذات���ه التخطي���ط للتخلص من ه���ذه التبعي���ة لنفط 

الخليج والعرب عموًما عبر موارد طاقة بديلة.
العربي���ة  النفطي���ة  ال���دول  ِقَب���ل  م���ن  المش���تري«  »اختي���ار  س���اح  اس���تخدام  يمك���ن  أيًض���ا 
والمس���لمة، بمعن���ى اختي���ار ال���دول الت���ي تبي���ع له���ا، والت���ي تعطي له���ا تس���هيات وتفضيات 
وعروًض���ا خاص���ة، عل���ى عك���س ال���دول األخ���رى الت���ي تم���ارس الهيمن���ة ف���ي العال���م، مث���ل 
البي���ع التفضيل���ي للصي���ن مث���ًا؛ ألنها م���ن الدول الت���ي ال تم���ارس هيمن���ة دولية في سياس���اتها 
الخارجي���ة، وتقلي���ص كميات البي���ع لل���دول الغربية الت���ي تمارس هيمن���ة دولية، أي اس���تخدامه 

كساح ضغط.
ويزي���د م���ن أهمية ه���ذا الس���اح أن النف���ط يختلف ع���ن الغاز )ال���ذي تس���عى أمري���كا للتركيز 
علي���ه مس���تقبًا( ف���ي أهميته، فمن���ه مث���ًا تخ���رج مش���تقات بترولي���ة وصناعي���ة وبتروكيماويات 
بعك���س الغ���از، كم���ا أن نق���ل الغ���از لمس���افات طويل���ة يحت���اج إل���ى مش���تقات النف���ط كوق���ود 

لتسيير السفن.
هن���اك أيًضا اس���تخدام الع���رب ل�»س���اح المقاطعة« بص���َور مختلفة مث���ل: مقاطعة إم���داد دول 
معادي���ة بالغ���از والنف���ط –كإس���رائيل- بوض���ع قي���ود ف���ي اتفاق���ات تصدير الغ���از أو النف���ط مثل 
ع���دم اس���تخدامهما ف���ي تموي���ن ش���احنات عس���كرية أو مع���دات قتالي���ة.. فالحكوم���ة المصري���ة 
تلغ���ي  أن  يمكنه���ا  ولك���ن  ديفي���د،  كام���ب  باتفاقي���ة  التزاماته���ا  تلغ���ي  أن  تس���تطيع  ال  مث���ًا 
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االمتي���ازات والتفضي���ات الت���ي تمنحه���ا إلس���رائيل مث���ًا، أو أي دول���ة أخرى في مج���ال عقود 
النفط والغاز، أو تضع شروًطا معينة.

الطاق���ة البديل���ة )النظيف���ة( يص���ل االعتم���اد عليه���ا حالًيا ف���ي الوالي���ات المتحدة إل���ى %10، 
وه���ذه النس���بة ت���وازي 20 ملي���ون برمي���ل يوميًّ���ا م���ن النف���ط، وتكالي���ف ه���ذه الطاق���ة حالًيا ال 
ت���زال باهظ���ة بالمقارن���ة بالنف���ط.. نع���م قد تق���دِّم حل���واًل بش���كل تدريج���ي مس���تقبًا، ولكن ال 
ي���زال االعتم���اد عليها لس���نوات عديدة مقبل���ة حقيقة واقعي���ة، وهو م���ا يزيد من قوة نف���ط العرب 

والمسلمين.

ثانًيا: آليات جديدة الستخدام النفط كسالح
وضم����ن ه����ذه األف����كار واآللي����ات الجدي����دة المقترحة : التح����ول المهم باس����تغال ه����ذه العوائد 
بص����ورة مختلف����ة في ش����راء مرافق اس����تراتيجية غربي����ة أو االس����تثمار فيها، بم����ا يعطي ه����ذه العوائد 
ق����وة كبي����رة، ويزي����د من توغله����ا ف����ي المجتمع الغرب����ي، ويعط����ي النف����وذ العربي واإلس����امي قوة 
قضي����ة )صفق����ة موانئ دبي( ع����ام 2006م، ه����ذا االخت����راق العربي واإلس����امي لهذه المؤسس����ات 

الحيوية بأموال وفوائض النفط، والبحث عن مجاالت جديدة الستخدام ساح النفط.
فم���ن المه���م ط���رح واستش���راف العدي���د م���ن األف���كار باتج���اه االس���تغال األمث���ل له���ذه الفوائ���ض النفطي���ة 
الناجم���ة ع���ن س���اح النفط في مج���االت اس���تثمار معينة، وم���ن األهم ابتكار وس���ائل جديدة الس���تخدام س���اح 
النف���ط مث���ل تصنيع���ه -ب���داًل م���ن بيع���ه خاًم���ا- والصناع���ات التحويلي���ة ف���ي مج���ال الطاق���ة، ب���ل والتحكم في 
عملي���ات البي���ع والش���راء بم���ا يخدم صال���ح المس���لمين والعرب، س���واء بفرض ش���روط س���هلة أو صعبة 

وفًقا للعميل األجنبي. 
م���ن ذل���ك مث���ًا اس���تخدام س���اح صفق���ات التنقي���ب أو االس���تخراج، أو صفقات بي���ع الغاز 
أو النف���ط طويل���ة وقصي���رة األم���د. فم���ن غي���ر المنطق���ي أو الطبيع���ي مث���ًا إب���رام مص���ر وقط���ر 
صفق���ات لبي���ع الغ���از إلس���رائيل بأس���عار متدني���ة، وع���دم اس���تخدام هذا الس���اح ف���ي الضغط 
عل���ى ت���ل أبيب لرف���ع الحصار ع���ن الم���دن الفلس���طينية، أو على األقل م���د قطاع غ���زة به خال 

الحصار، كما طالب القيادي في حماس خليل الحية.
فالحكوم���ة المصري���ة وقع���ت صفق���ة لبي���ع الغ���از المصري إلس���رائيل عب���ر خط أنابي���ب يمتد 
م���ن مدين���ة العري���ش ف���ي س���يناء إل���ى عس���قان بواق���ع )2.5 ملي���ار دوالر( على م���دى 20 عاما 
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تش���تري إس���رائيل خاله���ا 7 ملي���ارات مت���ر مكع���ب م���ن الغ���از س���نويًّا م���ن ش���ركة غ���از البحر 
المتوسط المصرية حتي 2020 .

والخط���أ االس���تراتيجي ف���ي عق���د تصدي���ر الغ���از المص���ري إلى إس���رائيل كم���ا يراه خب���راء هو 
أن الحكوم���ة المصري���ة ضمن���ت – عب���ر ش���ريك مص���ري باع حصت���ه الحًق���ا في ش���ركة تصدير 
الغ���از إلس���رائيل لش���ركة أمريكي���ة - توري���د كميات���ه )7 ملي���ارات مت���ر مكع���ب س���نويًّا( لم���دة 
عش���رين عاًم���ا قابلة للتجدي���د وللتمديد وبنفس األس���عار وبأس���عار متدني���ة تبل���غ دوالًرا ونصف 
ال���دوالر مهم���ا كان���ت تكلف���ة الغ���از عالي���ة، ومهم���ا خس���رت في���ه، ومهما كان س���عر الس���وق 

العالمية الذي بلغ قرابة 6 دوالرات .
أي أن مص���ر تخس���ر ف���ي كل وح���دة غ���از تملكه���ا أربع���ة دوالرات، ونص���ف ال���دوالر إذا 
أخ���ذت بس���عر الش���راء من الش���ريك األجنبي ول���م تأخذ بالس���عر العالم���ي، وقد تضطر مس���تقبًا 
– للوف���اء بفت���رة العق���د الطويلة مع إس���رائيل - لش���راء وحدة الغ���از من حصة الش���ريك األجنبي 

بستة دوالرات وتبيعه إلسرائيل بدوالر ونصف الدوالر!!
أيًض���ا م���ن غي���ر الرش���يد أن ُتَك���رِّر ال���دول النفطي���ة ذات األخط���اء الس���ابقة -خ���ال الوف���رة 
ال���دورة  ذات  االس���تثمارات  أو  فق���ط  لاس���تهاك  أمواله���ا  رءوس  ���ه  وتوجِّ األول���ى-  النفطي���ة 
القصي���رة، وع���دم توجي���ه رءوس األم���وال الكبي���رة إل���ى االس���تثمار ف���ي القطاع���ات الحيوية في 

إطار تنويع مصادر الدخل وخطط التنمية الشاملة والتنمية البشرية. 

»صناديق الثروة السيادية العربية« تتحكم في األمريكية:
ف���ي وق���ت واح���د تقريًبا ص���در تقري���ران اس���تراتيجيان أمريكي���ان ف���ي يوني���ه 2008م يحذران 
الث���روة  الم���ال العرب���ي، أو م���ا يس���مى »صنادي���ق األجي���ال«، أو »صنادي���ق  م���ن تأثي���ر رأس 
الس���يادية« Sovereign Wealth Funds الت���ي يس���يطر عل���ى أغلبها رأس الم���ال الخليجي 
النات���ج ع���ن النف���ط عل���ى االقتص���اد األمريك���ي والغرب���ي، ويح���ذران من تح���ول دفة السياس���ة 
ف���ي العال���م مس���تقبًا لخدم���ة مصال���ح عربي���ة؛ بفعل ه���ذا التأثي���ر االقتص���ادي لو رغب���ت هذه 

الدول النفطية .
ومع أن المخاوف الغربية من رأس المال العربي، أو ما يس���مى »الفوائض المالية النفطية« تصاعدت 
في اآلونة األخيرة بصورة كبيرة، حتى باتت الفوائض والعوائد النفطية، خاصة مع تصاعد أسعار النفط 
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ا، ربما ال تزال الدول العربية  ألرقام فلكية، وتضاعف هذه الفوائض، تمثل ساًحا إساميًّا وعربيًّا مهمًّ
واإلسامية تجهل أهميته أو ال تستخدمه وال تتنبه له، فالجديد هو التحذير األمريكي من مخاطر هذا، 
ليس على التحول في ميزان السياس���ة الدولية، وإنما في أنه يجعل هذه الدول الغنية بهذه الثروات تبدو 
كأقطاب )اقتصادية/سياسية( جديدة يمكن أن تحوِّل العالم إلى نظام حقيقي متعدد األقطاب سياسيًّا !

فه���ذه الفوائ���ض أو العوائد النفطية تكفي -لو جرى اس���تثمارها بش���كل جي���د- لتحقيق طفرة في 
القوة االقتصادية العربية، ومن َثّم القوة السياس���ية للعرب والمسلمين؛ لكبر حجمه بالمقارنة بسوق 
االستثمار العربي الضعيف. ولو ظلت في بنوك الغرب كأموال ستتعرض للحجز عليها، أو مصادرتها 

في حاالت الخافات السياسية أو الحروب .
ومخاطره���ا تكم���ن في أنها – كصناديق ث���روة تمتلكها الحكومات العربية – تس���يطر على أصول 
اس���تراتيجية أمريكية في مؤسسات مالية كبرى مثل »باك س���تون« و»يو بي إس«، و»ميريل لينش«، 
و»مورجان س���تانلى«، و»س���يتى«، ما يجعلها تتحك���م في االقتصاد األمريكي، وربم���ا التأثير على 

السياسة األمريكية الحًقا لو أردت الدول العربية مالكة هذه الصناديق استعمال هذا الساح .
ونتذكر هنا أن محاوالت أمريكية سابقة جرت للتصدي لهذا التغلغل العربي المالي في عصب المصالح 
االس���تراتيجية األمريكية، ووصلت إل���ى حّد تدخل الكونجرس األمريكي وأجه���زة المخابرات .. مثل ما 
حدث في صفقة ش���راء ش���ركة موانئ دبي الحكومية لنظيرتها البريطاني���ة »P& O« المتخصصة في إدارة 
الموانئ بمبلغ 7 مليارات دوالر، والتي تدير ستة موانئ أمريكية، وكانت بمثابة ضوًءا أحمر للحد الفاصل 
بين المال العربي والمصالح االس���تراتيجية الحيوية األمريكية، ومثال على أهمية هذا التوجه االستثماري 

النفطي . 
فالحقيقة أن الصفقة - التي أنهت 165 عاًما من الملكية البريطانية لشركة »P& O« – تعطي لدبي 
حق إدارة س���تة موانئ في الواليات المتحدة، هي: نيويورك، ونيو جرسي، وفيادلفيا، وبالتيمور، 
ونيو أورليانز وميامي، أثار موجة من القلق في أمريكا، وانتهى األمر بس���لطات الموانئ في نيويورك 
ونيوجرس���ي للجوء إلى القضاء لمنع تولي الشركة اإلماراتية إدارة ميناء الحاويات هناك بعد اتهامات 

مجنونة للعرب باإلرهاب .
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عالم ال تسيطر عليه أمريكا !
وم���ع أن هناك تقارير أمريكية اس���تراتيجية تتحدث ع���ن أن صناديق االس���تثمار الخليجية ال تزال 
ضعيفة التأثير، وأن تأثيرها س���يتضاعف فقط عندما تتضاعف ثرواتها نتيجة الطفرة الحالية في أسعار 
النفط، ودخولها في استثمارات طويلة األمد في أمريكا، وتقول: إن هناك مخاوف أكبر من صناديق 
االس���تثمار الصينية مثًا أو البرازيلية؛ ألنها )شفافة(، وتدرك ما تريد بعكس الصناديق العربية، فقد 

ُلوِحظ أن التحذيرات من الصناديق العربية جاء من أعلى المستويات السياسية األمريكية .
فالدراس���ة األولى أعّدها ريتشارد هاس )مس���ئول التخطيط الس���ابق بوزارة الخارجية األمريكية، 
وصاحب مش���روع نش���ر الديمقراطية بالقوة في العالم العربي واإلس���امي( تحت اسم )عصر انتهاء 
األقط���اب( أو )حقب���ة عالم عديم القطبية( The Age Of Nonpolarity، ونش���رت في عدد 

.  )Foreign Affairs( مايو/يونيو 2008م من مجلة الشئون الخارجية
وقد حذر فيها من تركُّز مصادر الثروة الس���يادية لدى الدول الخليجية، وتخّوف الكثيرين من تزايد 
نها من التحكم ف���ي النظام المالي األمريكي، واس���تخدامها كأدوات  س���طوتها وممتلكاتها بم���ا يمكِّ

.Washington report »للضغط السياسي في المستقبل، حسبما نقلها »تقرير واشنطن
 والدراسة الثانية نشرها دانييل دريزنر Daniel Drezner األستاذ المساعد للسياسات العالمية 
بكلية فليتشر Fletcher School في مجلة The American عدد مايو/ يونيو 2008م تحت 
���ز فيها على أن عصر  اس���م »الس���يادات قادمة« أو The Sovereigns Are Coming ، وركَّ
سيطرة هذه الصناديق السيادية العربية قادم؛ بسبب تضخم أموال هذه الصناديق العربية السيادية )أي 

التي تمتلكها حكومات( .

ماذا تعني صناديق الثروة السيادية ؟
يرجع تاريخ نشأة صناديق الثروة السيادية إلى عام 1953م عندما أنشئ أول صندوق كويتي، ُأطلق 
عليه محليًّا اس���م »صناديق األجيال« الس���تثمار ثروات الكويت في مشاريع استثمارية عالمية، وهي 
صناديق تقوم بإدارة واس���تثمار ثروات تعود ملكية بعضها إلى عائ���ات ثرية، وبعضها اآلخر تملكه 

حكومات. 
ومع أن الصين تمتلك أكبر هذه الصناديق في العالم بأصول ُتَقّدر بنحو 1.2 تريليون دوالر أمريكي 
– وفق تقديرات عام 2007- وتليها روس���يا، فإن جهاز أبو ظبي لاس���تثمار ُيَعّد واحًدا من أكبر 
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صناديق الثروة الس���يادية ف���ي العالم؛ حيث قدِّرت إجمالي أصوله ف���ي نهاية 2007م بحوالي 875 
مليار دوالر أمريكي.

أم���ا أب���رز وأكب���ر صناديق الث���روات الس���يادية فهو صن���دوق النرويج بث���روة تق���در بحوالي 322 
ملي���ار دوالر، وصنادي���ق دول الخلي���ج العربية )دول الخليج الس���تة تق���در صناديقها ب���� 1.3 مليار 

دوالر، ويتوقع أن تزيد إلى 3 مليارات مع تزايد أسعار النفط.
ر إجمالي أص���ول صنادي���ق الثروة الس���يادية ح���ول العال���م ف���ي 2007م بحوالي 3.3  وق���د ُق���دِّ
تريليون���ات دوالر أمريك���ي، وه���ي مرش���حة للنمو الس���ريع في أصوله���ا؛ حيث يتوق���ع أن تصل 
إل���ى 8 تريليون���ات دوالر أمريك���ي بحل���ول ع���ام 2011، منه���ا 6 تريليون���ات دوالر ُتس���تثَمر في 
أمري���كا وحده���ا م���ن إجمال���ي تلك األص���ول، أي م���ا نس���بته 75%، مقاب���ل 18% ف���ي أوروبا، 

و17% لباقي دول العالم .
وُيرِج���ع االقتصادي���ون النم���و الس���ريع لصنادي���ق الث���روة الس���يادية في الس���نوات األخي���رة إلى 
ع���دة أس���باب، أهمه���ا: نمو إي���رادات النف���ط؛ حيث تق���در اإلي���رادات النفطية ف���ي دول الخليج 
العربي���ة خال ع���ام 2007 بحوال���ي 600 ملي���ار دوالر أمريكي، وم���ن المتوق���ع أن ترتفع خال 

عام 2008 إلى 800 مليار دوالر .

الثروة العربية تتحكم في صناعات استراتيجية
لمرك���ز  حديث���ة  ثالث���ة  دراس���ة  وف���ق   – الغربي���ة  الصناعي���ة  وال���دول  أمري���كا  يقل���ق  ومم���ا 
اإلم���ارات للدراس���ات والبح���وث االس���تراتيجية ص���ادرة ف���ي أول يوني���ه الج���اري 2008م – هو 
أن صنادي���ق الث���روة الس���يادية ب���دأت تدخ���ل ف���ي صفقات ضخم���ة مثل صفق���ة ش���راء موانئ دبي 
لش���ركة بريطاني���ة تدي���ر موان���ئ أمريكي���ة رئيس���ة، وش���راء الصنادي���ق لحص���ص كبي���رة نس���بيًّا 
ف���ي ش���ركات أمريكي���ة وأوروبية عماق���ة مثل )س���يتي غ���روب(، و)مورغ���ان س���تانلي(، و)بير 

ستيرن(، و)ميريل لينش(، و)يو بي إس(، وغيرها من الشركات .
حي���ث أث���ار ه���ذا ل���دى أمريكا مخ���اوف م���ن هيمن���ة تل���ك الصناديق الس���يادية عل���ى حصص 
االس���تراتيجية  التحتي���ة  البني���ة  قطاع���ات  إل���ى  دخوله���ا  أو  عماق���ة،  ش���ركات  ف���ي  كبي���رة 
مث���ل الموان���ئ والمط���ارات وس���كك الحدي���د، أو دخوله���ا إل���ى صناع���ات اس���تراتيجية مث���ل 
والصناع���ات  النووي���ة،  الطاق���ة  وخاص���ة  والطاق���ة،  والطي���ران  واالتص���االت  التكنولوجي���ا 
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الحربي���ة وغيره���ا، الس���يما أن أغل���ب تل���ك الصنادي���ق تملكه���ا وتديره���ا حكوم���ات، وبالتالي 
ف���إذا م���ا حدث ذل���ك فس���وف يك���ون لتل���ك الصناديق تأثي���ر كبير ف���ي صن���ع الق���رار االقتصادي 
األمريك���ي، وبالتال���ي س���يكون لل���دول المالك���ة لتل���ك الصنادي���ق س���لطة التدخ���ل ف���ي صناعة 
الق���رارات االقتصادي���ة المهم���ة ف���ي ال���دول الصناعي���ة، أي التدخ���ل في س���يادة الدول���ة والتأثير 

في أمنها القومي .
األكب���ر  األمريك���ي  فالقل���ق  التيني���ة،  أو  اس���تثمار صيني���ة  م���ن صنادي���ق  قلًق���ا  هن���اك  أن  وم���ع 
– ربم���ا لس���يطرة الخ���وف والقل���ق م���ن اإلس���ام – ه���و م���ن احتم���ال تضاع���ف إجمال���ي قيم���ة 
ه���ذه الصنادي���ق الت���ي وصل���ت ف���ي دول الخلي���ج الس���تة إل���ى نح���و 1.5 تريلي���ون دوالر أواخر عام 
 2007، إل���ى 3 تريلي���ون دوالر بحل���ول ع���ام 2010 في ح���ال اس���تمرار ارتفاع أس���عار النفط بصورة 

قياسية .
ويزي���د م���ن حجم القل���ق أن دول���ة عربي���ة واحدة ه���ي اإلم���ارات تمتلك ث���روة ف���ي صناديقها 
المالي���ة تزي���د ع���ن أمري���كا نفس���ها؛ إذ إن حج���م األص���ول الدولي���ة لصنادي���ق الث���روة الس���يادية 
األمريكي���ة يص���ل إل���ى 800 ملي���ار دوالر، ولكنه���ا تأت���ي ف���ي المرتب���ة الثاني���ة بع���د اإلم���ارات 
بالنس���بة المت���اك األص���ول العالمية، حيث ُيق���ّدر حجم اس���تثمارات هيئ���ة االس���تثمار اإلماراتية 

ب� 875 مليار دوالر. 
ب���ل إن هن���اك تقدي���رات اقتصادي���ة عالمي���ة بأن يص���ل حجم أص���ول صنادي���ق الثروة الس���يادية 
ف���ي العال���م إل���ى 12 تريلي���ون دوالر بحل���ول ع���ام 2015، ليصبح مث���ل إجمالي النات���ج القومي 
األمريك���ي الحال���ي، وربم���ا ه���ذا أح���د أس���باب القل���ق والرف���ض األمريك���ي لفك���رة الملكي���ة 
األجنبي���ة للش���ركات األمريكي���ة خش���ية تأثيره���ا عل���ى الق���رار السياس���ي الس���يادي األمريك���ي 
مس���تقبًا، والتحك���م ف���ي األنش���طة االقتصادي���ة االس���تراتيجية مث���ل تصني���ع الس���اح أو الطاقة 
الذري���ة أو الطي���ران وغيره���ا؛ عب���ر التحك���م ف���ي تموي���ل ه���ذه األنش���طة م���ن خ���ال صنادي���ق 

االستثمار هذه .
وعل���ى الرغ���م م���ن أن قيم���ة صنادي���ق الث���روة الس���يادية الخليجي���ة تعتب���ر كبي���رة، إال أن���ه 
عن���د مقارنته���ا بإجمال���ي قيم���ة رأس م���ال األس���هم والس���ندات الُمدَرجة عل���ى قوائم األس���واق 
العالمي���ة، والت���ي تزيد عل���ى 100 تريلي���ون دوالر، يتض���ح أن هذه الصناديق ال ُتس���اهم بش���كل 
ل���ت قضية التدخ���ل العرب���ي االس���تثماري في  كبي���ر ف���ي س���وق الم���ال العالم���ي، ومع ه���ذا تحوَّ
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صناع���ات اس���تراتيجية مص���در قل���ق للكونج���رس ومجموع���ات األبح���اث األمريكي���ة ورج���ال 
االقتص���اد األمريكيي���ن، إل���ى الح���د ال���ذي يدفعه���م حالًي���ا للتفكي���ر ف���ي وس���ائل يخرق���ون بها 
قواني���ن االس���تثمار األمريكي���ة الت���ي وضعوها بأنفس���هم للحد م���ن مخاطر ه���ذا التدخ���ل العربي 
االس���تثماري ف���ي مج���االت صناعي���ة اس���تراتيجية، واالس���تفادة م���ن رأس المال العرب���ي دون أن 
يعط���وه فرص���ة التأثي���ر عل���ى اقتصاده���م، والغري���ب أن أكث���ر م���ا يقلقه���م حالًي���ا هو اتب���اع هذه 
الصنادي���ق العربي���ة – الت���ي يقول���ون: إنه���ا ال تتمت���ع بالش���فافية - سياس���ات ض���ارة باالقتص���اد 

األمريكي! 
وبالتال���ي ف���إن ه���ذه التقاري���ر والدراس���ات اعت���راف أمريك���ي واض���ح بأهمي���ة وتأثي���ر س���اح 
األم���وال النفطي���ة العربي���ة ف���ي صنادي���ق االس���تثمار الس���يادية العربي���ة، وه���ي ترش���دنا لس���اح 
مه���م، ربم���ا ل���م تتنب���ه ل���ه ال���دول النفطي���ة العربي���ة، وإن كانت أمري���كا تنبه���ت له وب���دأت من 
اآلن الس���عي لتنفي���س بال���ون الضغ���ط المال���ي العرب���ي، وتغيي���ر التش���ريعات لحص���ار خط���ره .. 

فهل نتنبه له ؟

صفقة موانئ دبي.. االستثمار الحيوي:
 »P& O« البريطاني���ة  لنظيرته���ا  الحكومي���ة  دب���ي  موان���ئ  ش���ركة  ش���راء  صفق���ة  كان���ت 
المتخصص���ة ف���ي إدارة الموان���ئ بمبل���غ 7 ملي���ارات دوالر، الت���ي تدي���ر س���تة موان���ئ أمريكية، 
بمثاب���ة ض���وء أحم���ر للح���د الفاص���ل بي���ن الم���ال العرب���ي والمصال���ح االس���تراتيجية الحيوي���ة 

األمريكية، ومثال على أهمية هذا التوجه االستثماري النفطي. 
فم���ع أن النف���ط ال يعتب���ر هو مص���در االس���تثمارات اإلماراتي���ة األول، ف���إن حقيق���ة أن الصفقة 
-الت���ي أنه���ت 165 عاًم���ا م���ن الملكي���ة البريطاني���ة لش���ركة »P& O«– تعط���ي لدبي ح���ق إدارة 
س���تة موانئ ف���ي الوالي���ات المتحدة، ه���ي: نيوي���ورك، ونيو جرس���ي، وفيادلفي���ا، وبالتيمور، 

ونيو أورليانز، وميامي، أثار موجة من القلق في أمريكا.
فاالتهام���ات األمريكي���ة ض���د دول���ة اإلم���ارات ل���م تتوق���ف إلى الدرج���ة الت���ي تم الرب���ط فيها 
بي���ن دب���ي وتنظي���م القاع���دة )صحيفة واش���نطن تايم���ز(، والتحذي���ر م���ن أن اثنين م���ن مهاجمي 
11 س���بتمبر كان���وا م���ن اإلم���ارات، وانتهى األم���ر بس���لطات الموانئ ف���ي نيويورك ونيوجرس���ي 

للجوء إلى القضاء لمنع تولي شركة إماراتية إدارة ميناء الحاويات هناك.
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والغريب في األمر أن حملة االتهامات هذه تناست أو تغافلت بشكل متعمد أن دولة اإلمارات كانت 
م����ن أوائل الدول العربية التي انضمت إلى المب����ادرة األمريكية ألمن الحاويات، التي تنص على وضع 
موظفين من الجمارك األمريكية في موانئ خارج الواليات المتحدة لبدء عملية تفتيش أي حاوية تكون 
ِوْجَهته����ا الواليات المتحدة من البل����د الذي تنطلق منه، كما أن معظم الموانئ األمريكية تخضع إلدارة 
أجنبية، ومعظم العمال أمريكيون، وال يتغيرون بتغير الش����ركة التي تدير الميناء، ومن ثم فإن ش����ركة 
موانئ دبي، مثل غيرها من الش����ركات األجنبية ستكتفي بإدارة الميناء دون أن ُيسَمح لها بالسيطرة على 

أي ميناء أمريكي، الذي يخضع إلشراف سلطات المدينة أو الوالية التابع لها الميناء.
واألغرب أن الرئيس األمريكي جورج بوش أبدى قلقه من معارضة الكونجرس النتقال إدارة ستة 
موانئ أمريكية إلى شركة موانئ دبي العالمية، معتبًرا »أن هذه الخطوة ربما أساءت لعاقات الواليات 
المتحدة مع دول ش���رق أوس���طية«، ومع ذلك فقد أدى الضغط والهجوم العنصري على اإلماراتيين 

لموافقة شركة دبي بسرعة على بيع الموانئ لشركة أمريكية.
ولو تمت الصفقة ألصبحت موانئ دبي بين أكبر ثاث شركات عالمية إلدارة الموانئ، حيث تدير 51 

رصيًفا في 30 بلًدا عبر خمس قارات، وتعلق أنظارها على عمليات في أكثر من 20 ميناء أمريكي. 

الصناعات التحويلية في مجال الطاقة:
يعتب���ر ه���ذا المج���ال من أه���م المج���االت التي يج���ب التنبه له���ا بق���وة والتركيز عليه���ا، فرغم 
وج���ود تج���ارب عربي���ة ف���ي مج���ال تصني���ع النف���ط والطاق���ة، وع���دم االكتف���اء بتصدي���ر النفط 
بس���عر رخي���ص، إال أن اس���تغال ه���ذا المنح���ى التصنيع���ي يحم���ل بي���ن طيات���ه ق���درات كبي���رة 

وحيوية لساح النفط.
خاًم���ا،  بيع���ه  ولي���س  النف���ط،  تصني���ع  عل���ى  ترك���ز  أن  يمكنه���ا  الخلي���ج  دول  أن  بمعن���ى 
تصنيع���ه  يمك���ن  دوالر،  مث���ًا 100  البرمي���ل  بي���ع  س���عر  كان  فل���و  أكث���ر،  تكس���ب  وبذل���ك 
لخام���ات كثي���رة، وبيعها بع���د تصفي���ة النفط ما بي���ن بنزي���ن وس���والر وم���ازوت وبتروكيماويات 
وباس���تيك وغيره���ا ب���� 400 دوالر، ويرتب���ط ه���ذا بفك���رة الس���عي البت���كار آلي���ات ووس���ائل 
ضغ���ط مباش���رة وغير مباش���رة عل���ى الغرب في مس���ألة اس���تخدام ه���ذه الث���روة التي حب���ا اهلل بها 

العالم اإلسامي كساح.
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فزي���ادة ص���ادرات التصني���ع النفط���ي وغي���ر النفط���ي م���ن خ���ال اس���تخدام مي���زة التصني���ع 
والتطوي���ر به���دف تحقي���ق نس���بة مرتفع���ة م���ن القيم���ة المحلي���ة المضاف���ة، وتخفي���ف االعتم���اد 

على النفط كسلعة وحيدة للدخل، من األهداف االقتصادية والسياسية مًعا.
ودراس���ة تج���ارب دول آس���يوية ال تحظى ب���ذات الفوائض النفطي���ة، أو المخ���زون الضخم من 
النف���ط والغ���از، وال تتواف���ر لها ساس���ل م���ن مراك���ز االتصال عب���ر أراضيها ب���رًّا وبح���ًرا وجوًّا، 
تجع���ل مس���ألة الس���عي العرب���ي لتصني���ع النف���ط وإنت���اج س���ماد وبتروكيماوي���ات وم���واد صناعية 
عدي���دة، واالبت���كار والتوس���ع فيها ليس���ت ضرًب���ا من أس���اطير الخي���ال، وأنه ليس م���ن الصعب 
عالميًّ���ا أن تنج���ح دولة مثل الس���عودية ف���ي صناعة وأبح���اث وخدم���ات الطاقة بجمي���ع أنواعها، 
والمي���اه بكاف���ة مصادره���ا وابت���كار تقنياته���ا، ب���ل تس���جيل ب���راءات اختراع���ات فيه���ا، وتطوير 

معدات وأجهزة محطاتها وِقَطع غيارها.
فهن���اك تج���ارب ف���ي ه���ذا الص���دد لش���ركات ناجح���ة، ومنتج���ات أكث���ر ق���درة عل���ى غ���زو 
األس���واق العالمي���ة مث���ل: »س���ماد«، و»بتروكيم���ا« و»حدي���د« و»ينس���اب« و»س���امبا«، وهن���اك 
ق���درة حقيقي���ة عل���ى رفع نس���بة االس���تثمار ف���ي الصناع���ات التحويلي���ة، وصناع���ة االتصاالت، 

والتقنية الحديثة، والتعليم العالي، وصناعة الترفيه وغيرها.
وهن���اك أيًض���ا تج���ارب إيجابي���ة ف���ي قطر فيم���ا يخ���ص الصناعة ف���ي مج���ال الغ���از، وتجربة 

استثمار أبو ظبي 15 مليار دوالر في مجال الطاقة النظيفة.
ومم���ا ُيِزي���د من ه���ذه القابلي���ة، أي االس���تثمار والتصني���ع المحلي في ال���دول النفطي���ة العربية 
واإلس���امية، أنه���ا تحظ���ى بممي���زات مث���ل: ك���ون رأس الم���ال وطنيًّ���ا، وانخف���اض س���قف 
المخاط���ر، وغي���اب الضرائ���ب، واالس���تقرار السياس���ي، والس���عي إل���ى إيج���اد بدائ���ل للدخل 
ل أكث���ر م���ن 75% م���ن الدخ���ل الع���ام لل���دول النفطي���ة ف���ي المنطق���ة  غي���ر النف���ط ال���ذي يش���كِّ

الخليجية تحديًدا.
وهنال���ك قطاع���ات يج���ب توجي���ه رءوس األم���وال إليها م���ن دون غيره���ا من القطاع���ات التي 
تش���بعت ف���ي بل���دان الخليج العرب���ي غير قط���اع العقار واألس���واق المالي���ة )البورص���ات(، والتي 
ل���م تس���تطع رغم ذلك اس���تيعاب الس���يولة المتوف���رة في األس���واق الخليجي���ة حالًيا، ب���ل وكانت 
أح���د أه���م عوام���ل التضخ���م غير المس���بوق ف���ي المنطق���ة، خصوًصا قطاع���ات تصني���ع معدات 
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استخراج وإنتاج النفط، وقطاعات الصناعات والبتروكيماويات.
ف���ا يج���ب أن ننس���ى أن أّي صناع���ة تولِّ���د صناع���ات ومنتجات أخ���رى، يمك���ن أن تتخصص 
وتتف���وق فيه���ا دول الخلي���ج مث���ًا، فصناعة وبرامج الفضاء ليس���ت مج���رد إطاق قم���ر أو أكثر، 
ب���ل ه���ي برنام���ج متكام���ل، وه���ي صناع���ة بمقدوره���ا أن تطل���ق معه���ا كل مج���االت التصني���ع 
األخ���رى والبح���ث العلم���ي، لدرج���ة أن هن���اك أكث���ر م���ن 600 س���لعة أصبحن���ا نس���تخدمها في 
حياتن���ا اليومي���ة، قادم���ة أساًس���ا م���ن تكنولوجي���ا الفض���اء منها م���ادة »التيفل���ون« أو التيف���ال التي 
اس���ُتخِدمت أص���ًا كع���ازل ح���راري للصواري���خ، باإلضاف���ة إل���ى العصائ���ر المجفف���ة للفواك���ه 
الت���ي تتخذ ش���كل الب���ودرة الت���ي ُصِنَع���ت لتغذي���ة رواد الفض���اء، وكذل���ك البطاري���ات الصغيرة 

ممتدة العمر.
واألم���ر نفس���ه ينطب���ق عل���ى صناع���ة برنام���ج النف���ط، خصوًص���ا صناع���ة البتروكيماوي���ات 
الت���ي أصبح���ت تمث���ل حج���ر الزاوية في خط���ة التنوي���ع االقتص���ادي ل���دول النفط، س���واء لجهة 
وتقلي���ل  العربي���ة،  لاقتصادي���ات  المضاف���ة  القيم���ة  زي���ادة  ف���ي  كبي���ر  بش���كل  مس���اهمتها 

اعتمادها الكبير على عائدات النفط، أو لجهة إنتاج مواد صناعية حيوية.
والتط���ور  واالبت���كار  لإلب���داع  وقابل���ة  ومتج���ددة  ديناميكي���ة  البتروكيماوي���ات  فصناع���ة 
���ن أس���لوب حياتن���ا اليومي���ة وجوان���ب الصح���ة والس���امة،  المس���تمر إلنت���اج منتج���ات تحسِّ
وقائم���ة ه���ذه المنتج���ات طويل���ة، وال س���بيل لحصره���ا، منه���ا: األلي���اف االصطناعي���ة، ومواد 
التغلي���ف والوقاي���ة، وأج���زاء الس���يارات خفيف���ة ال���وزن، والمط���اط الصناع���ي، واإلط���ارات، 
واألجه���زة الطبي���ة، والدهان���ات والط���اء، والم���واد الاصق���ة والمواد المس���تعملة ف���ي التبريد، 

نة وغيرها. والمنتجات الزراعية المحسَّ
ويعط���ي ه���ذه الصناع���ة ف���ي الخلي���ج مي���زة نس���بية ف���ي أس���عارها؛ بس���بب تواف���ر إم���دادات 
الغ���از ف���ي دول الخلي���ج، حي���ث تبل���غ احتياطيات قط���ر م���ن الغ���از 512 تريليون ق���دم مكعبة، 
والس���عودية 234 تريلي���ون ق���دم مكعب���ة، واإلم���ارات 215 تريلي���ون ق���دم مكعب���ة، والكوي���ت 

52 تريليون قدم مكعبة، وعمان 297 تريليون قدم مكعبة.
التع���اون  ف���ي دول مجل���س  البتروكيماوي���ات  ف���إن صناع���ة  ووفًق���ا إلحص���اءات خليجي���ة، 
أظه���رت تط���وًرا متواص���ًا وبخًطى س���ريعة، ففي ع���ام 1985م بل���غ اإلنتاج 4 مايي���ن طن وقفز 
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إل���ى 44 ملي���ون طن ع���ام 2005م، ويتوقع أن يصل ع���ام 2010م إلى 76 ملي���ون طن، ما جعل 
حص���ة إنت���اج دول الخلي���ج م���ن صناع���ة البتروكيماوي���ات تمث���ل 7% م���ن اإلنت���اج العالم���ي عام 

2005م، بينما ُيتوقع أن تصل هذه النسبة عام 2010م إلى %13.
واأله���م أن الصناع���ات البتروكيماوي���ة تع���د ج���زًءا م���ن الصناع���ات الكيماوي���ة الت���ي تتص���ف 
بأنه���ا أكث���ر الصناع���ات التحويلي���ة اس���تقطاًبا ل���رأس الم���ال المس���تثَمر، وال���ذي بل���غ نح���و 62 
ملي���ار دوالر ع���ام 2004م، وه���و م���ا يمث���ل 60% م���ن إجمال���ي الصناع���ات التحويلي���ة في دول 
الخلي���ج، ويتوق���ع زيادتها إل���ى 88 ملي���ار دوالر عام 2009م، وم���ن ثم فهناك حاج���ة لمزيد من 

االستثمار فيه، وتصنيع النفط بدل بيعه خاًما يجعل له قيمة أهم.
وم���ن الض���روري هن���ا أن تأخذ الحكوم���ات العربي���ة بزم���ام المبادرة ف���ي تصنيع النف���ط وضّخ 
االس���تثمارات ل���ه، وم���ن ث���م تحفيز القط���اع الخ���اص عبر ط���رق ووس���ائل ع���دة ومختلفة على 

خوض تجربة التصنيع طويل األمد؛ ألن النتائج مضمونة وناجحة.

نماذج ناجحة لتصنيع النفط واستثماره

وهن���اك نم���اذج ناجح���ة له���ذا االس���تثمار ف���ي المش���روعات الكبي���رة ذات البع���د التنم���وي 
االس���تراتيجي بعي���د الم���دى، وتوجي���ه أموال النف���ط لها ب���داًل من ذهابه���ا للخ���ارج، أو توجهها 

إلى العقارات أو الساح، أو الرواتب والمضاربات فقط، مثل:
 1- تخل���ي دول النف���ط ع���ن عادة الس���بعينيات ف���ي اإلنفاق على االس���تهاك، ووضع س���قف 
لإلنف���اق ال يتج���اوز 25%، وتأس���يس م���ا س���مي )صنادي���ق األجي���ال القادم���ة( لاس���تثمار التي 
ُت���وَدع فيه���ا ملي���ارات ال���دوالرات، وتع���د من أكب���ر الصنادي���ق االس���تثمارية في العالم، ويش���ار 
ف���ي ه���ذا الص���دد إلى صنادي���ق »االس���تثمار الس���يادية« ف���ي الخلي���ج التي تلع���ب دوًرا كبي���ًرا في 
اس���تثمار أم���وال النف���ط، حي���ث تبل���غ أم���وال ه���ذه الصناديق حالًي���ا، وف���ق بع���ض التقديرات، 

نحو 1.5 تريليون دوالر.
2- إنش���اء العديد من المدن العلمية مثل المدينة العلمية في قطر التي ُبِنَيت على مس���احة 80 ألف 
ك���م مربع، وتضم العديد من فروع الجامعات الدولية العريقة، إضافة إلى مراكز األبحاث العالمية، 

وُيْنَظر إلى هذه المدينة بتفاؤل كبير على المستوى العلمي العربي.
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3- وجامعة الملك عبد اهلل للعلوم والتقنية في الس���عودية التي تم وضع حجر أساسها في الحادي 
والعشرين من أكتوبر 2007م، وُينَظر إليها على أنها ستكون نقلة كبيرة في مجال التكنولوجيا والعلوم 

في العالم العربي.
4- ومش���روع )كلم���ة( للترجم���ة ال���ذي تم اإلع���ان عنه ف���ي أبو ظبي ف���ي أكتوب���ر 2007م، 
واألس���بانية  واإلنجليزي���ة  الفرنس���ية  ع���ن  األجنبي���ة  المؤلف���ات  آالف  ترجم���ة  إل���ى  ويه���دف 

واأللمانية، ويتطلع إلى أن يصل عدد اللغات التي تتم الترجمة عنها إلى 10 لغات. 
 5- وجائ���زة الش���يخ زاي���د للكت���اب ف���ي اإلم���ارات التي تبل���غ قيم���ة جوائزها 7 مايي���ن درهم 

إماراتي، لذلك يطلق عليها اسم نوبل العرب. 
6- موان���ئ دب���ي العالمي���ة الت���ي أصبح���ت ف���ي ع���ام 2006م ش���ركة إدارة حاوي���ات وموان���ئ 
دولي���ة بع���د ش���رائها )ب���ي أن���د أو( البريطاني���ة وف���ق صفق���ة قيمته���ا 6.9 ملي���ار دوالر، كم���ا 
اش���ترت ش���ركة دب���ي إنترناش���يونال كابيت���ال )دي آي س���ي( 3.12% م���ن أس���هم )المجموع���ة 
األوروبي���ة للصناع���ات الدفاعي���ة والجوي���ة(، واس���تحوذت بورصة دب���ي عل���ى 19.9% من رأس 
م���ال ناس���داك، وعل���ى 28% من بورص���ة لندن، في حين اش���ترت قط���ر 20% من بورص���ة لندن، 
ق���دره  بمبل���غ  األمريكي���ة  باس���نكس(  آي  )ج���ي  الس���عودية ش���ركة  س���ابك  واش���ترت ش���ركة 

11.6 مليار دوالر.
���ه دول الخلي���ج النفطي���ة خ���ال الفت���رة األخي���رة   7- بش���كل ع���ام هن���اك نم���اذج عل���ى توجُّ
 إل���ى اس���تثمار أم���وال النف���ط بم���ا يحوله���ا إل���ى »مص���در حي���وي للعائ���دات« حي���ن تتراج���ع
  أس���عار النف���ط، عل���ى ح���د تعبي���ر الخبي���ر النفط���ي الس���عودي عب���د الوه���اب أب���و داه���ش، 

بحيث أصبح لدول النفط دور مهم في االقتصاد العالمي)1(.
8- وفًق���ا لتقرير أعدته »وحدة المعلومات االقتصادية« التابعة لمجلة اإليكونوميس���ت البريطانية، 
ونش���رت ملخًصا له صحيفة الحياة اللندنية؛ فإن دول الخليج تزي���د من اعتمادها على إدارة أموالها 
النفطية بنفس���ها بداًل م���ن تكليف جهات خارجية بذلك، كما حدث خ���ال الطفرة النفطية األولى، 
ت هذه الدول ملي���ارات الدوالرات في النظ���ام المصرفي العالمي، وس���ندات الخزانة  حينم���ا ضخَّ

العامل���ي، موق���ع »مي���دل إيس���ت أون الي���ن«، 2007/11/13م، راب���ط :  ���خ مكانته���ا يف االقتص���اد  )1( دول اخللي���ج ترسِّ
 54542=http://www.middle-east-online.com/uae/?id
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األمريكية، وقد سجل العديد من خبراء االقتصاد الماحظة ذاتها التي سجلتها اإليكونوميست)1(. 
في اإلطار الس���ابق، يرى كبير االقتصاديين في مصرف ستاندرد تشارترد العالمي، جيرالد ليونز، 
أن دول الخليج أحس���نت خال الس���نوات األربع الماضية اس���تخدام فوائضها المالية، على عكس 
السياس���ة التي اتَّبعتها إّبان الفورة النفطية في الثمانينيات، فلجأت هذه المرة إلى اس���تثمار أموالها في 
مش���اريع وأدوات اس���تثمارية مجدية، في حين كانت تركز في الماضي على االس���تثمار في صناديق 
منخفضة العوائد، مثل الخزانة األمريكية وغيرها، مش���يًرا إلى صناديق االس���تثمار السيادية ودورها 

في هذا الشأن.
9- هن���اك توجه آخر ينبغي تش���جيعه، وهو تنويع مصادر اس���تثمار األم���وال النفطية في الخارج؛ 
لتوفير األمان لهذه االس���تثمارات من جهة، وضمان التأثير السياس���ي المتعدد في هذه الدول، فضًا 
عن أن االس���تثمار في بلدان أخرى غير الدول الصناعية غالًبا ما يأتي بعوائد أفضل، وال ُيَكبَّل بنفس 

القيود الغربية، كما حدث لصفقة موانئ دبي التي عانت من ضغوط رهيبة أفشلتها.
 ومن الش���واهد اإليجابية هنا إش���ارة تقارير اقتصادية إلى أن األموال الخليجية بدأت تتجه إلى آسيا 
وإفريقي���ا بداًل من التركيز على أوروب���ا والواليات المتحدة فقط، كما حدث خ���ال الطفرة النفطية 
م صناديق االستثمار الوطنية في الجانب األكبر من  األولى، وهذا يرتبط بش���كل أساسي بحقيقة تحكُّ
إدارة الث���روة النفطية؛ بما يجعلها تبحث عن مجاالت االس���تثمار الناجحة بداًل من تكديس األموال 

في األسواق األوروبية واألمريكية، كما كان يحدث في الماضي.
 )Zephy( وضمن هذا التنوع المطلوب ما كشفه تقرير صادر عن مؤسسة اقتصادية مرموقة - هي
المتخصصة في متابعة أخبار االندماج واالستحواذ على مستوى العالم-  من أن دول الخليج أنفقت 
 ع���ام 2007م نحو 83 مليار دوالر على ش���راء ش���ركات أجنبي���ة، أي ضعف ما تم اس���تثماره عام 

2006م )2(.
وأن المس���تثمرين الخليجيي���ن وقَّعوا عام 2007م  على األقل 173 صفقة تجارية مش���تركة، وأن 
المبلغ الفعلي لحجم الصفقات يمكن أن يكون أكبر بكثير من 83 مليار دوالر؛ نتيجة عدم كش���ف 

التفاصيل المالية لنحو 108 صفقات أخرى.

)1( اخلليج والطفرة النفطية الثانية .. أولويات اإلنفاق، جملة السياسة الدولية، مرجع سابق.

)2( جريدة الشرق األوسط 2008/1/9م.
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م���ن   %1.7 نح���و  2007م  ع���ام  الخليجي���ون  المس���تثمرون  أنفق���ه  ال���ذي  المبل���غ  ويمث���ل 
 اإلجمال���ي العالم���ي لعملي���ات االندماج واالس���تحواذ الت���ي تمت خ���ال 2007م، وفًق���ا ألرقام 

.)dialogic( مؤسسة
���د التقري���ر أن تأثي���ر المس���تثمرين الخليجيي���ن آخذ ف���ي االرتف���اع، خصوًص���ا في ظل  وق���د أكَّ
المش���اركة ف���ي الصفق���ات البارزة، بم���ا في ذل���ك ض���خ رءوس أموال إل���ى المؤسس���ات المالية 
العالمي���ة مثل »س���يتي غ���روب« و»يو.ب���ي.إس«، وتوق���ع التقرير توقي���ع المزيد م���ن الصفقات إذا 

ما واصلت أسعار النفط ارتفاعها.
 وق���ال أني���س ف���رج، رئي���س الخدم���ات المصرفي���ة االس���تثمارية لمنطق���ة الش���رق األوس���ط 
واالقتصادي���ات  آس���يا  باتج���اه  س���تتحرك  الخليجي���ة  »االس���تثمارات  إن  »نوم���ورا«:  بن���ك  ف���ي 
الناش���ئة خصوًص���ا البرازي���ل وروس���يا والصي���ن والهند«، وأن���ه يجب علين���ا أن ن���رى المزيد من 
االس���تثمارات المعتب���رة ف���ي أمري���كا الاتيني���ة، وآس���يا، وال س���يما الهن���د والصي���ن، م���ع زيادة 
ف���ي حج���م االس���تثمار بإفريقيا«، بحس���ب ما نقل���ت عنه صحيف���ة ال�»فايننش���يال تايم���ز« الصادرة 

في 8 يناير 2008م.
وج���اءت أكب���ر الصفق���ات الخليجي���ة ع���ام 2007م م���ن ش���ركة »س���ابك« الس���عودية، الت���ي 
اش���ترت في ش���هر ماي���و 2007م ش���ركة »جن���رال إلكتري���ك« للباس���تيك التجارية بمبل���غ 11.6 

مليار دوالر.

* * *
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الفصل الثالث 

سلبيات أسلحة النفط الجديدة
ه���ل هن���اك »أع���راض جانبي���ة« الس���تخدام النف���ط كس���اح جدي���د؛ يمك���ن الحدي���ث عنه���ا 
عل���ى  فع���ل  ك���رد  الكب���رى  الغربي���ة  ال���دول  له���ا  تلج���أ  أن  يك���ن  الحس���بان،  ف���ي  وأخذه���ا 
اس���تخدام المس���لمين ألس���لحة النف���ط الجدي���دة، مث���ل س���حب األرص���دة العربي���ة م���ن بن���وك 
الغرب،واس���تثمارها ف���ي العال���م العرب���ي أو تصني���ع النف���ط، أو البي���ع التفضيل���ي للمش���ترين أو 

غيرها...؟
ه���ل يمك���ن أن نتوق���ع غ���زًوا عس���كريًّا أمريكيًّ���ا مث���ًا لل���دول الت���ي تلجأ له���ذه األس���لحة أو 
عل���ى األقل اس���تخدام أس���لحة أخ���رى في مواجه���ة س���اح النفط كس���اح الغ���ذاء والحرمان من 

التكنولوجيا الغربية أو وضع قيود عليها؟
ه���ل ارتف���اع أس���عار النف���ط ألس���عار فلكية يمك���ن أن يعي���د الحي���اة لبرام���ج إنتاج طاق���ة بديلة 
يته���ا، وارتف���اع أس���عارها مقارنة بالنف���ط )ال���ذي كان رخيًص���ا ومتوفًرا  بعدم���ا توقفت لع���دم ِجدِّ

سابًقا(، طالما أن أسعار الطاقة البديلة باتت موازية ألسعار النفط المتفاقمة؟
ال ش���ك أن األع���راض الجانبي���ة الس���تخدام النف���ط كس���اح، يج���ب أن ُتؤَخذ في الحس���بان؛ 
ألن تداركه���ا وأخذه���ا ف���ي الحس���بان يعتب���ر س���اًحا ف���ي ح���د ذات���ه، وإال ق���د يتح���ول س���اح 
النف���ط الجدي���د –ب���دون دراس���ة آلث���اره العكس���ية- لوبال وخس���ارة للع���رب والمس���لمين، وهنا 

يمكن أن نشير آلثار مباشرة وأخرى غير مباشرة. 

اآلثار المباشرة : 
رد فعل غربي وأمريكي باحتالل آبار النفط أو إسقاط حكومات :

وه����ذا االحتم����ال قائ����م في ظ����ل س����يطرة التوج����ه المحاف����ظ واليمين����ي المتطرف على سياس����ات 
العدي����د م����ن ال����دول الغربي����ة، خصوًص����ا أمري����كا وبع����ض ال����دول األوروبي����ة ) فرنس����ا – هولن����دا 
والضغ����وط  النف����ط،  كان  الع����راق  الحت����ال  أدى  فم����ا  ألماني����ا(،   – الدانم����رك   – بريطاني����ا   –
ب����ول  األمريك����ي  المدن����ي  الحاك����م  حك����م  فت����رة  خ����ال  العراق����ي  البرلم����ان  عل����ى  األمريكي����ة 
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����زت  بريم����ر، أو ف����ي عه����د حكوم����ات رؤس����اء ال����وزراء الاحقي����ن ) حت����ى ن����وري المالك����ي( ركَّ
عل����ى إب����رام اتفاقي����ات تعط����ي ألمري����كا وش����ركاتها الح����ق ف����ي اس����تغال نف����ط الع����راق لم����دة 30 

سنة.
ال���ذي تدخل���ت الحكوم���ة األمريكي���ة ف���ي إع���داده عب���ر  إذ إن مس���ودة مش���روع القان���ون، 
مؤسس���ة استش���ارية تابع���ة، س���يمنح ش���ركات النف���ط الغربي���ة الح���ق ف���ي اس���تغال احتياط���ي 
النف���ط ال���ذي يملك���ه الع���راق، بطريق���ة تره���ن ث���روة الب���اد النفطي���ة له���ذه االحت���كارات على 
م���دى عق���ود مقبل���ة، به���دف واض���ح ه���و االس���تحواذ عل���ى نف���ط الع���راق واحتياطي���ه كثال���ث 

أكبر احتياطي نفطي في العالم )115 مليار برميل(.
َي نظ���ام )اتفاق���ات   وق���د نش���رت صحيف���ة )إندبندن���ت أون صن���داي( تقري���ًرا تن���اول م���ا ُس���مِّ
تقاس���م اإلنت���اج( الت���ي س���تمكن احت���كارات نفطي���ة عالمي���ة مث���ل )بريتي���ش بتروليوم( و)ش���ل( 
الس���تخراج  اتفاقي���ات  توقي���ع  م���ن  أمري���كا،  ف���ي  و)تش���يفرون(  و)أكس���ون(  بريطاني���ا،  ف���ي 
النف���ط العراق���ي لم���دة تص���ل إل���ى 30 عاًم���ا، وتعط���ي الش���ركات العالمي���ة الت���ي تس���تثمر ف���ي 

البنية التحتية وتشغيل آبار النفط وأنابيبه ومصافيه حصة من األرباح قد تبلغ %20.
ولك���ن ه���ذا الس���اح )االحت���ال( يثي���ر تس���اؤالت ح���ول إمكاني���ة تكرار ه���ذا االحت���ال بعد 
إذا  وم���ا  أمريكي���ة،  للق���وات  بالنس���بة  األليم���ة  أفغانس���تان-  –وك���ذا  الع���راق  احت���ال  تجرب���ة 

كان العراق وصدام حالة استثنائية صعبة التكرار، أم أن التجربة قابلة للتكرار؟!
فهن���اك دول م���ن الصع���ب تك���رار التجرب���ة فيه���ا عس���كريًّا؛ ألن لديه���ا الق���درة عل���ى إلحاق 
اإليراني���ة،  كالحال���ة  ككل  الخلي���ج  ف���ي  ومصالحه���ا  األمريكي���ة  بالق���وات  فادح���ة  خس���ائر 
وهن���اك دول يصع���ب التفكي���ر ف���ي غزوه���ا أص���ًا؛ ألس���باب ديني���ة وعس���كرية مث���ل المملك���ة 
الس���عودية؛ ألن رد الفع���ل ف���ي ه���ذه الحال���ة ل���ن يك���ون فق���ط عنيًف���ا م���ن أبن���اء البل���د، وإنما 
س���يمتد ل���كل العال���م اإلس���امي؛ لوجود المس���جد الحرام ومس���جد رس���ول اهلل صل���ى اهلل عليه 

وسلم بها، فضًا عن أن هذه الدول تعتبر صديقة في العرف األمريكي بل وحليفة. 
أيًض���ا ق���د ال تتك���رر مثل ه���ذه الغزوات العس���كرية في ح���االت دول مث���ل إيران أو الس���ودان؛ 
بس���بب وجود ق���ًوى دولية أخرى لها مصالح مع ه���ذه الدول، مثل الصين، ولن تس���مح بانقابات 

أو تدخات أمريكية وغربية في مناطق نفوذها.
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ويمك���ن أن تف���رض الوالي���ات المتح���دة عقوب���ات اقتصادي���ة عل���ى ال���دول الت���ي تلج���أ لهذه 
األس���لحة الجدي���دة؛ فالوالي���ات المتح���دة س���بق أن اس���تصدرت تش���ريًعا م���ن الكونج���رس في 
2002/3/22م بأغلبي���ة 382 صوًت���ا مقاب���ل 38 صوًتا يقض���ي بفرض عقوبات عل���ى دول أوبك 

التي ترفض زيادة اإلنتاج مثًا. 
د بتجمي���د أرصدتها في  وق���د تص���ف الوالي���ات المتحدة هذه ال���دول بال���دول اإلرهابية، وته���دِّ

البنوك األمريكية.  
والنقط���ة األه���م هن���ا أن النف���ط ال���ذي تتحك���م دول النف���ط العربي���ة واإلس���امية ف���ي تصديره 
ر عبر معدات ليس���ت ِمْل���ًكا للدول���ة المنِتجة، وتحمله س���فن تس���ير في مياٍه ليس���ت للدول  ُيَص���دَّ
العربي���ة واإلس���امية س���يطرة عليه���ا، وهو م���ا يجب أن ُيؤَخ���ذ في الحس���بان عند اختي���ار أي من 

أسلحة النفط الحديثة ليكون مناسًبا دون أن يبدو عدوانيًّا. 

تصنيع الوقود من الغذاء ردًّا على ارتفاع أسعار النفط :

أغل���ب الس���لع الحيوي���ة الضروري���ة التي يعتم���د عليها العال���م اإلس���امي والعرب���ي، وُتَباع في 
البورص���ات العالمي���ة هي س���لع غذائي���ة غربية كالقم���ح والذرة واأللب���ان والزيوت، ومن الس���هل 
أن ترف���ع أس���عارها نتيج���ة الطل���ب المتزاي���د عليه���ا، أو الرتف���اع أس���عار الطاقة الازمة لتش���غيل 

المصانع، ونقل الحبوب والمنتجات الزراعية للمصانع.
وق���د ترتف���ع أس���عار ه���ذه الس���لع الغذائي���ة تلقائيًّ���ا، نتيج���ة التكال���ب عل���ى )تصني���ع الغ���ذاء 
رة للغ���ذاء، فم���ن المع���روف مث���ًا أن ال���ذرة ُتس���تخَدم ف���ي إنتاج  كوق���ود( ف���ي ال���دول المص���دِّ
وتصني���ع غ���از الميثان���ول، وأن زي���ت النخي���ل ُيصَنع منه الوق���ود أيًضا؛ حت���ى إن تصدي���ره َقلَّ في 
رة ل���ه –خصوًص���ا ماليزي���ا- لتصنيعه  األس���واق العالمي���ة وارتف���ع س���عره؛ للج���وء ال���دول المصدِّ

كوقود.
ب���ل إن االعتم���اد بص���ورة أكب���ر مس���تقبًا على فك���رة تحوي���ل الزراعة إل���ى طاق���ة أدى بالفعل 
الرتف���اع كبي���ر ف���ي أس���عار ه���ذه الس���لع الغذائي���ة ف���ي البورص���ات العالمي���ة، بع���د م���ا تزاي���د 
اس���تخدام الس���لع الغذائي���ة كطاق���ة، م���ا انعك���س س���لبيًّا عل���ى أح���وال العدي���د م���ن المواطنين 
المس���لمين الفق���راء، وربم���ا يتح���ول ه���ذا الس���خط الش���عبي أو يج���ري اس���تثماره –عب���ر رف���ع 
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أس���عار الغ���ذاء ف���ي البورص���ات الغربي���ة– لض���رب االس���تقرار الداخلي، وإث���ارة ثورات ش���عبية 
ُتس���ِقط حكوم���ات ف���ي ال���دول النفطي���ة، واس���ترجاع الزي���ادات ف���ي أس���عار النف���ط ف���ي صورة 

عوائد لبيع الغذاء!

تحويل الغذاء إلى طاقة
وف���ي إط���ار الحدي���ث حول بدائ���ل الطاق���ة، في الن���دوة الت���ي ُعقدت ف���ي »معه���د بروكينجز« 
»Brooking Institution« بعن���وان »أم���ن الطاق���ة وأولوي���ة الطاق���ة: قضاي���ا رئيس���ة تواجه 
الرئي���س الق���ادم بتاري���خ 18 ديس���مبر 2007م« أش���ار المش���اركون ف���ي الن���دوة األمريكي���ة إل���ى 
أهمي���ة إيج���اد بدائ���ل ذات أس���عار مناس���بة للمس���تهلكين يمك���ن أن ُتوف���ر أموالهم، وتس���اعدهم 
عل���ى العيش ف���ي مس���توى اقتصادي أفض���ل، فقد أش���ار الس���يناتور »لوج���ار« »Lugar« إلى أن 
الطاق���ة الكهربائي���ة المول���دة محليًّ���ا يمك���ن أن تع���د بدي���ًا جي���ًدا لمص���ادر الطاق���ة الكربوني���ة- 
النف���ط ومش���تقاته - خصوًص���ا م���ع وفرتها، ه���ذا إل���ى جانب بدائ���ل الطاق���ة التقليدي���ة األخرى 
مث���ل الطاق���ة الشمس���ية وطاق���ة الرياح؛ الت���ي تمتل���ك الوالي���ات المتحدة ق���درات علمي���ة عالية 
لتنفي���ذ ه���ذه المش���روعات، إل���ى جانب توف���ر التكلف���ة، ووجود األراض���ي الازمة إلنش���اء هذه 
المش���روعات، ف���ي حي���ن أن استكش���اف النف���ط المحل���ي ل���ن ُيس���هم في ح���ل أزمة االس���تيراد 

المتزايد للطاقة من الدول الغنية بالنفط.
كم���ا ع���رض لطريق���ة غي���ر تقليدي���ة لتولي���د الطاق���ة، وه���ي إنتاجه���ا م���ن م���ادة الس���يليلوز 
كف���اءة  األكث���ر  البدي���ل  ذل���ك  اإليثان���ول؛  إل���ى  تحويله���ا  النباتات،عب���ر  م���ن  المس���تخلصة 
للبنزي���ن، وه���ي تل���ك الطريق���ة الت���ي ب���دأ التروي���ج لها من���ذ عدة س���نوات ف���ي العديد م���ن دول 
العال���م كالبرازي���ل، ف���ي حي���ن ت���م تأجي���ل اإلع���ان عنه���ا كمش���روع تج���اري ف���ي الوالي���ات 
المتح���دة األمريكي���ة؛ إذ إن مش���روع س���ليلوز � اإليثان���ول يتطل���ب م���ن أج���ل تنفي���ذه أن تق���وم 
البني���ة  بتأس���يس  األمريك���ي  والكونج���رس  الرئي���س  ف���ي  متمثل���ة  الحالي���ة،  السياس���ية  القي���ادة 

التحتية لهذا المشروع .
تحوي���ل  عل���ى  االعتم���اد  ف���ي  - جديًّ���ا  أيًض���ا  – وأوروبيًّ���ا  أمريكيًّ���ا  تفكي���ًرا  هن���اك  أن  أي 
الغ���ذاء إل���ى طاقة ما ق���د يضر ال���دول الفقي���رة، ويرفع أس���عار الس���لع الغذائية مقابل رفع أس���عار 
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النف���ط ، وربم���ا يس���تخدم هذا كس���اح مض���اد الرتف���اع أس���عار النف���ط أو للضغط عل���ى الدول 
البترولية ، ما يفتح الباب أمام أهمية تصنيع الغذاء العربي .

معوقات اللجوء لمصادر الطاقة البديلة
ف���ي تس���اؤل طرح���ه أح���د الحاضري���ن ع���ن الس���يارات الكهربائي���ة الت���ي تعم���ل بالوق���ود البديل 
»Plug-In Electric Vehicles«، والت���ي ت���م التروي���ج له���ا ضمن البرنامج المقترح لتحس���ين 
ه���ذا  باس���تخدام  المواط���ن  إغ���راء  المتحدة،وكيفي���ة  الوالي���ات  ف���ي  الطاق���ة  اس���تخدام  وترش���يد 
الن���وع م���ن الس���يارات، عب���ر إعام���ه بف���ارق التكلف���ة، وبالتال���ي التوفير ال���ذي يمك���ن أن يجنيه، 
الس���يما ف���ي ظل اإلحب���اط ال���ذي ُيصيبه م���ن فواتير الطاق���ة التي يق���وم بدفعه���ا، أوضح الس���يناتور 
»لوج���ار« »Lugar« أن ه���ذه الخط���وة س���تكون قابل���ة للتنفي���ذ، أو باألح���رى للتناول عق���ب انتهاء 
االس���تحقاق االنتخابي الرئاس���ي الق���ادم في نوفمب���ر 2008م، واقت���رح تعاون الحزبي���ن الديمقراطي 
والجمه���وري ف���ي ه���ذا اإلط���ار؛ إذ إن ه���ذا المش���روع يحت���اج إلى دع���م القيادة السياس���ية بش���كل 

كبير، وذلك عبر بناء وتوفير البنية التحتية ثم الترويج للمشروع.
وع���ن تأثير اللج���وء الس���تخاص الطاقة من مادة الس���يليلوز النباتي���ة الموجودة ف���ي الذرة على 
ارتفاع مس���تويات تضخم أس���عار الغذاء، وأس���عار الس���لع الوس���يطة، أوضح الس���يناتور»لوجار« 
»Lugar« أن االس���تعانة بال���ذرة ف���ي تولي���د طاق���ة غي���ر تقليدي���ة ال ي���زال ضم���ن نط���اق ضيق، 
كم���ا ال يتوق���ع أن يك���ون ف���ي المس���تقبل القري���ب بدي���ًا ع���ن ج���زء كبير م���ن اعتم���اد الواليات 
المتح���دة عل���ى النف���ط، وبالتال���ي ف���إن تأثي���ره عل���ى األس���عار س���يكون مح���دوًدا، ه���ذا إذا ما 

حدث تأثير .
وبالنظ���ر إلى س���عر ال���ذرة وأن���واع األغذية المس���تخرجة من���ه، ياحظ عل���ى س���بيل المثال أن 
س���عر ال���ذرة الخام ال يمث���ل أكثر من 5% من س���عر عب���وة رقائ���ق ال���ذرة »Corn Flakes« هذا 
باإلضاف���ة إل���ى إمكاني���ة اس���تخراج م���ادة إيثان���ول الس���يليلوز م���ن أكث���ر م���ن نب���ات إل���ى جانب 

الذرة مثل قصب السكر وغيره .
ويمك���ن بالتنس���يق بي���ن الوالي���ات األمريكي���ة التغل���ب على نق���ص ه���ذا المنتج ف���ي والية ما، 
م���ن ناحي���ة، واالس���تعانة بخب���رات من س���بقوا واش���نطن في تنفي���ذ هذه المش���روعات م���ن ناحية 
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أخ���رى، وذل���ك عب���ر تعزيز سياس���ات الوالي���ات المتح���دة ف���ي دول أمري���كا الاتينية، الس���يما 
البرازي���ل الت���ي يمك���ن الدخ���ول معه���ا في ش���راكَه في ه���ذا اإلط���ار؛ للمس���اعدة والعم���ل على 
تطوي���ر برنام���ج الطاق���ة البديل���ة غي���ر التقليدي���ة ف���ي الوالي���ات المتح���دة، وف���ي الوق���ت نفس���ه 
���ا في تحس���ين الدخل القوم���ي لهذه ال���دول وبالتال���ي تعزيز  س���تمثل ه���ذه الش���راكات عامًا مهمًّ

عاقات الواليات المتحدة بها.
وف���ي تس���اؤل آخ���ر ع���ن ال���دور المرتق���ب للرئي���س األمريك���ي الق���ادم ف���ي ح���ل قضاي���ا أمن 
الطاق���ة، أش���ار الس���يناتور »لوج���ار« »Lugar« إل���ى أن الرئي���س الق���ادم أيًّ���ا م���ا كان انتم���اؤه 
الحزب���ي؛ ف���إن أولوي���ات تناول���ه لمش���كات المجتمع األمريك���ي س���تحددها االس���تبيانات التي 
أعدته���ا مؤسس���ات مهتم���ة بخدم���ة المجتم���ع األمريك���ي، وبع���ض الصح���ف الكب���رى وه���ي 

قضايا أمن الطاقة .
أي أن قضي���ة أم���ن الطاق���ة – وفًق���ا ل���آراء األمريكي���ة الت���ي قيل���ت عل���ى لس���ان مس���ئولين 
إنت���اج  قضي���ة  أن  كم���ا  مس���تقبًا،  أمري���كا  ف���ي  إلحاًح���ا  أكث���ر  س���تكون   – كب���ار  وخب���راء 
الطاق���ة البديل���ة ال ت���زال ف���ي مهده���ا ويصع���ب أن تؤث���ر عل���ى أهمي���ة س���اح النفط ، م���ا يعني 

استمرار بقاء قوة ساح النفط .

الرد إلكترونيًّا.. بقطع وصالت المعلومات وتكنولوجيا المعلومات 
م���ن ذل���ك قط���ع كاب���ات اإلنترن���ت البحري���ة، أو وص���ات األقم���ار الصناعي���ة الت���ي تص���ل 
للعال���م العرب���ي م���ن ش���ركات غربي���ة باألس���اس، وتجرب���ة انقط���اع اإلنترن���ت عن كام���ل منطقة 

الشرق األوسط األخيرة في أوائل فبراير 2008م كانت بروفة عملية.
ل���ت كاف���ة وس���ائل االتص���ال ف���ي العال���م العربي  فعندم���ا قطع���ت أربع���ة كاب���ات بحري���ة عطَّ
إل���خ ( كان ذل���ك مث���ااًل واضًح���ا عل���ى ارتب���اط الع���رب  – بورص���ات..  – بن���وك  ) ش���ركات 
والمس���لمين بالغ���رب ف���ي تكنولوجي���ا االتص���ال؛ بحي���ث يمك���ن عزله���م ع���ن العال���م، حت���ى 
إن هن���اك فرضي���ات ال ت���زال قوي���ة تؤك���د أن القط���ع ح���دث بفع���ل فاع���ل، س���واء كان ه���ذا 
الفاع���ل ه���و إس���رائيل مث���ًا الت���ي ل���م ينقط���ع اإلنترن���ت عنه���ا، أو أجه���زة اس���تخبارات أجنبية 
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لتوصي���ل رس���الٍة م���ا، أو إنج���از عمل اس���تخباري ف���ي المنطق���ة، وف���ي كل األح���وال، ظهرت 
قوة وخطورة هذا الساح، وصعوبة التحكم العربي واإلسامي فيه.

البحري���ة لش���بكة  الكاب���ات  أزم���ة قط���ع  إل���ى أن  أمريكي���ة  تقاري���ر صحفي���ة  وق���د أش���ارت 
إي���ران،  يس���تهدف  وأن���ه كان  يك���ن مصادف���ة،  ل���م  الش���رق األوس���ط  منطق���ة  ف���ي  اإلنترن���ت 
أكث���ر  إي���ران ه���ي  فبراي���ر 2008م: إن  وقال���ت صحيف���ة »أمري���كان كروني���كل« األمريكي���ة 4 
لضرب���ة  كتمهي���د  ج���اء  االنقط���اع  ه���ذا  وأن  الكاب���ات،  انقط���اع  م���ن  تض���رًرا  المنطق���ة  دول 
العس���كرية  الق���وات  ف���ي ظ���ل اعتم���اد  له���ا،  عس���كرية أمريكي���ة ض���د طه���ران، أو »بروف���ة« 

على االتصاالت كمحور رئيس لعملياتها.
وأش���ارت الصحيف���ة األمريكي���ة إل���ى أن الدولتي���ن الوحيدتي���ن اللتي���ن ل���م تتأث���را به���ذا القطع 
هم���ا إس���رائيل والع���راق؛ حي���ث المصال���ح األمريكي���ة األقوى ف���ي المنطق���ة، مؤك���دة أنه ليس 
مصادف���ة أن يت���م قط���ع الكابلي���ن البحريي���ن عل���ى بع���د 8 كيلو مت���رات م���ن اإلس���كندرية، وبعد 
يومي���ن يت���م قط���ع كابل ثال���ث على مس���افة 56 كيل���و متًرا م���ن دبي ف���ي الخليج العرب���ي، وقطع 

خط رابع ما أصاب عدًدا من الدول بأضرار كبيرة في االتصاالت، أكثرها إيران.
وم���ا يثي���ر التس���اؤالت هن���ا أن الكابلي���ن اللذين ت���م قطعهم���ا لاتص���االت باإلس���كندرية هما 
كاب���ل االتص���ال األساس���ي، والكاب���ل االحتياط���ي البديل ل���ه، والذي م���ن المفت���رض أن يعمل 
ف���ي ح���ال انقط���اع الكاب���ل األول، وه���و م���ا يع���زِّز فرضي���ة العم���د ف���ي قط���ع هذي���ن الكابلي���ن 

تحديًدا، وأن قطعهما لم يكن مصادفة.
ولوح���ظ هن���ا أن وزي���ر االتص���االت المص���ري ط���ارق كامل ل���م يس���تبعد فرضي���ة المؤامرة في 
���د فيه���ا ميل���ه إل���ى االعتقاد بوج���ود »ش���بهة تعم���د«، خاصة بع���د قطع  تصريح���ات صحفي���ة أكَّ

الكابل الثالث، وقال: »يبدو أن الموضوع كبير وخطير وغير مسبوق«!
ه���ذه  انقط���اع  أن  إل���ى  األمريكي���ة  أسوش���يتدبرس  وكال���ة  نش���رته  تقري���ر  أش���ار  أيًض���ا 
���ح ل���دول المنطق���ة كي���ف أن���ه »س���يكون م���ن الس���هل الهج���وم عل���ى  الكاب���ات البحري���ة يوضِّ

شبكات اتصاالتها« )1(!! 

)1( موقع حميط، 6 فرباير 2008م.
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وهن���اك آراء أخ���رى لخبراء تقول: إن س���بب قطع الكاب���ات هو أن الحكوم���ة األمريكّية قطعت 
الكاب���ات، ووضعت أجهزة تصنت واس���تخبارات )جديدة( بين أط���راف الكابات المقطوعة لرفع 
مس���تويات التصن���ت عل���ى المنطقة، أو على إي���ران بالتحدي���د، واتفقت مع الش���ركات التي تملك 
الكاب���ات عل���ى عدم اإلفصاح عن س���بب القطع، وتقديم أّي س���بب مقن���ع، وأّن الدليل على هذا 
أن الوالي���ات المتحدة األمريكّي���ة طّورت في س���بعينيات القرن الماضي غواص���ات بهدف التصنت 
عل���ى الكابات البحرية لاتحاد الس���وفييتّي وقطع االتصاالت، ونفَّذت ه���ذه العملّيات الغواصتان 

.Parche »و»بارتشيه Halibut »هاليبوت«
ويعتم���د أصح���اب ه���ذه النظري���ات عل���ى حقيق���ة أّن قط���ع الكاب���ات متق���ارب م���ن الناحي���ة 
الزمنّي���ة والجغرافّي���ة لدرج���ة تجع���ل المنهجي���ة العلمّي���ة ف���ي التفكير تس���تبعد نظري���ة المصادفة، 
باإلضاف���ة إل���ى أّن الع���راق )الق���ّوات األمريكّي���ة ف���ي الع���راق بالتحدي���د( وإس���رائيل ل���م يتأث���را 

بالقطع، األمر الذي يدّل على العناية بحلفاء الواليات المتحدة األمريكّية في المنطقة. 
وُيض���اف إل���ى ذلك أّن قط���ع الكابات يحت���اج إلى تدريب���ات متقدم���ة للتقنيين، وإل���ى معدات 

غوص متقدمة بسبب الُعمق الكبير الذي توجد فيه الكابات. 
وق���د تك���ون ه���ذه الحادث���ة مج���رد تجرب���ة لت���رى الوالي���ات المتح���دة األمريكّي���ة وإس���رائيل 
كيفّي���ة تعاف���ي )أو انهي���ار( ال���دول ف���ي ح���ال قط���ع اإلنترن���ت عنه���ا، ويج���ب أن يك���ون ه���ذا 

الحدث إنذاًرا لرفع وتطوير مستويات األمن الرقمي)1(. 

اآلثار غير المباشرة :
- التح���ول للطاق���ة البديل���ة بص���ورة تلقائي���ة، وع���ودة التركي���ز عل���ى أبح���اث بدائ���ل الطاق���ة 
غي���ر النفطي���ة، ف���ي ظ���ل ارتف���اع أس���عار النف���ط، فأح���د عوائ���ق االس���تمرار ف���ي إنت���اج طاق���ة 
بديل���ة للنف���ط عل���ى نط���اق واس���ع بص���ورة اقتصادي���ة؛ كان���ت ارتف���اع تكلفته���ا مقارن���ة بالنفط 
الرخي���ص، وم���ن الطبيع���ي أن ي���ؤدي ارتف���اع س���عر النف���ط للتركي���ز م���رة أخ���رى عل���ى الطاق���ة 
البديل���ة، وأن دواًل عدي���دة ستس���عى لتنش���يط اختراع���ات الطاق���ة البديل���ة )خصوًص���ا الطاق���ة 

الذرية التي بدأت دول عدة تلجأ لها بعد تردد(. 

)1( جريدة الشرق األوسط ،12 فرباير 2008م، العدد 10668. 
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- االرتف���اع الحاد في أس���عار الغ���ذاء )غير المقصود(؛ بس���بب اس���تخدام الغذاء في اس���تخراج 
الطاق���ة البديل���ة، م���ا يثي���ر مش���كات عالمي���ة وضغوًط���ا معيش���ية س���يكون أكث���ر م���ن س���يتأثر 

بها هي الدول الفقيرة والنامية، وأغلبها دول عربية وإسامية.
- تح���ول العال���م بص���ورة متس���ارعة باتج���اه الطاق���ة النووي���ة الرخيصة، وم���ا ق���د يترتب على 
ه���ذا م���ن صعوب���ة التحك���م ف���ي تخصي���ب اليوراني���وم، واحتم���االت الزح���ف العالم���ي باتجاه 
تصني���ع أس���لحة نووي���ة؛ بحي���ث تخ���رج الس���يطرة النووي���ة ع���ن دائ���رة الكب���ار لعش���رات وربما 

مئات الدول األخرى.
ونش���ير هن���ا إل���ى أن بعض هذه ال���دول المتض���ررة من ارتف���اع أس���عار النفط ه���ي دول عربية؛ 
حي���ث إن نص���ف ال���دول العربي���ة تقريًب���ا تش���تري النف���ط، كم���ا نش���ير إلى إع���ان مصر رس���ميًّا 
ي���وم 29 أكتوب���ر 2007م الدخ���ول لعص���ر الطاق���ة النووي���ة ببن���اء ثماني���ة مفاعات نووية س���يتم 
ش���راء أوله���ا، وتصني���ع الس���بعة األخ���رى، وإع���ان س���بع دول عربي���ة أخ���رى ه���ي: الجزائ���ر 
والس���ودان،والمغرب وتون���س، واإلم���ارات والس���عودية، واألردن، نيته���ا امت���اك التكنولوجيا 
النووي���ة ألغ���راض تولي���د الطاقة، م���ا فتح المج���ال واس���ًعا لدخول الع���رب للنادي الن���ووي من 
أبواب���ه الواس���عة بعدم���ا ظل���ت غالبي���ة ال���دول العربية ترت���اد ه���ذا الباب م���ن أضيق أبواب���ه، عبر 
مفاع���ل واح���د صغي���ر أو اثن���ان لألبح���اث ال تس���توعب غالًب���ا الكف���اءات النووي���ة العربي���ة التي 
تهاج���ر أو ُتجت���َذب للخ���ارج، ولك���ن مش���كلة ه���ذه التكنولوجي���ا أيًض���ا أنه���ا »تس���ليم مفت���اح« 

من الدول الغربية أيًضا التي يمكنها حجبها.
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